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คำนำ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานสังกัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจสำคั ญ
ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานอนามัยสิ่งแวดลอมระดับประเทศและพัฒนามาตรการทางกฎหมาย
หลักเกณฑและมาตรฐานทางวิชาการอนามัยสิ่งแวดลอม ประสานความรวมมือและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย
เพื่อรวมขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดดำเนินงานตามภารกิจดังกลาวและสนับสนุนนโยบาย
กรมอนามั ย และกระทรวงสาธารณสุ ข ในการพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพของประเทศให ม ี ค วามเข ม แข็ ง และสร าง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
รายงานประจำป ป 2563 ฉบับนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมไดสรุปผลการดำเนินงานสำคัญตลอดชวง 1 ป
ที่ไดดำเนินการ เพื่อเปนขอมูลอางอิงและเผยแพรผลการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอมใหเปนที่รับทราบ และผูเกี่ยวของสามารถนำไปใชประโยชนหรืออางอิงไดตามสมควร โดยเนื้อหาของ
รายงานฯ ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 1) ขอมูลพื้นฐาน 2) ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และ 3) ผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนั ก อนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม ขอขอบคุ ณ คณะผู  บ ริ ห ารกรมอนามั ย และหน ว ยงานในคลั ส เตอร
อนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย รวมทั้งผูเกี่ยวของจากหนวยงานภาคีเครือขาย ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมอยางดียิ่ง ตลอดป 2563 ที่ผานมา และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจำปฯ ฉบับนี้
จะเปนประโยชนสำหรับผูสนใจ ทั้งนี้ หากพบวามีขอผิดพลาดประการใด สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมขอนอมรับ
ขอเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแกไขใหถูกตองในโอกาสตอไป

(นายสมชาย ตูแกว)
ผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
กันยายน 2563
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3.4 สรุปผลการนิเทศงานและขอเสนอดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการนิเทศงานกรมอนามัย ป 2563
3.5 สรุปผลและขอเสนอดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1. One page การประชุมของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
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1. ขอมูลพื้นฐาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
1.1 วิสัยทัศนและพันธกิจกรมอนามัย
วิสัยทัศน: เปนองคกรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อประชาชนสุขภาพ
พันธกิจ: ทำหนาที่ในการสังเคราะห ใชความรูและดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการประสานงาน สรางความรวมมือและกำกับดูแลเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบ
ตอการดำเนินงาน
เปาหมาย: ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือขายและเจาหนาที่มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน (ระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม)
1.2 พันธกิจสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
(กฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552)
1) พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานหลักของงานอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศ
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกตองคความรู เทคโนโลยีการอนามัยสิ่งแวดลอม
3) พั ฒ นาและจั ด ทำมาตรฐาน กฎเกณฑ รวมทั ้ ง ระบบการรั บ รองมาตรฐานการอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนิน งานใหเปน ไปตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
4) พัฒนาระบบ กลไก และเครือขายการเฝาระวัง และระบบขอมูลสารสนเทศดานการอนามัยสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ
5) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถและการมีสวนรวมในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล อ ม
แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคีเครือขายและชุมชน
6) สรางกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมดานอนามัยสิ่งแวดลอม
7) ประสานความรวมมือ ติดตามและประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอด
เทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอม
8) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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1.3 การแบงสวนการบริหารจัดการภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 1 การแบงสวนการบริหารจัดการภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
1. กลุมพัฒนาการ
สุขาภิบาล

2. กลุมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอม
เมืองและชุมชน

3. กลุมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมจากมลพิษ

4. กลุมบริหาร
ยุทธศาสตร

5. กลุมพัฒนาความ
รวมมือและศักยภาพ
ภาคีเครือขายอนามัย
สิ่งแวดลอม

6. กลุมอำนวยการ

1. ศึกษาวิจยั พัฒนาและ
ประยุกตองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม
การดำเนินงานดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ทั้ง
ในภาวะปกติ ภาวะ
ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ
และสาธารณภัย อาทิ
การสุขาภิบาลทั่วไป สิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอยทั่วไป มูล
ฝอยติดเชือ้ มูลฝอย
อันตราย น้ำเสีย สัตวและ
แมลงพาหะ นำโรค เปน
ตน
2. พัฒนา จัดทำมาตรฐาน
มาตรการ แนวทางปฏิบัติ
กฎเกณฑ ดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะ
ปกติ ภาวะฉุกเฉินกรณี
เกิดภัยพิบัติ และสาธารณ
ภัย เพือ่ สงเสริมและ
สนับสนุน การดำเนินงาน
ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุขและ
กฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วของ
3. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมใน
ภาวะปกติและในภาวะ
ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ
และสาธารณภัย
4. พัฒนาชุดความรูท าง
วิชาการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมทั้งในภาวะ
ปกติ ภาวะฉุกเฉิน กรณี
เกิดภัยพิบัติและสาธารณ
ภัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย

1. ศึกษาวิจยั พัฒนาและ
ประยุกตองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม
การดำเนินงานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับเมอง
และชุมชน รวมทั้งที่พกั
อาศัย สถานที่ สถานบริการ
สาธารณะ
2. พัฒนาจัดทำมาตรฐาน
มาตรการ แนวทางปฏิบัติ
กฎเกณฑ ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมสำหรับเมืองและ
ชุมชน รวมทั้งที่พักอาศัย
สถานที่ สถานบริการ
สาธารณะเพื่อสงเสริม และ
สนับสนุนการดำเนินงานให
เปนไปตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขและ
กฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วของ
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในเขตเมืองและ
ชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบ
การรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานระบบงานอนามัย
สิ่งแวดลอม สำหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
การดำเนินงานเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขและกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวของ
4. พัฒนาชุดความรูท าง
วิชาการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานอนามัย
สิ่งแวดลอมสำหรับเมืองและ
ชุมชน รวมทั้งที่พักอาศัย
สถานที่ สถานบริการ
สาธารณะ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย

1. ศึกษาวิจยั พัฒนา และ
ประยุกตองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม
การดำเนินงานดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมจาก
มลพิษ อาทิ สารเคมี
โลหะหนัก เสียง รังสี
เปนตน
2. พัฒนา มาตรฐาน
มาตรการ แนวทาง
ปฏิบัติ กฎเกณฑ ดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมจาก
มลพิษ รวมทั้งเหตุ
รำคาญและกิจการที่
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ เพือ่ สงเสริม
และสนับสนุนการ
ดำเนินงานใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขและ
กฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วของ
3. พัฒนาระบบและกลไก
การจัดการและเฝา
ระวังดานอนามัย
สิ่งแวดลอมจากมลพิษ
เหตุรำคาญและกิจการ
ที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข
และกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วของ
4. พัฒนาชุดความรูท าง
วิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดาน
การจัดการและเฝา
ระวังอนามัย
สิ่งแวดลอมจากมลพิษ
ตอสุขภาพตาม
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขและ
กฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วของ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย

1. ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะห นโยบาย
ระดับประเทศ
สถานการณและ
แนวโนมดานอนามัย
สิ่งแวดลอม รวมทั้ง
เปาหมายระดับสากล
และระดับภูมิภาคที่
เกีย่ วของ
2. จัดทำขอเสนอเชิง
นโยบาย พัฒนา
ยุทธศาสตร กลยุทธ
และแผนงานหลักดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
จัดทำแผนปฏิบัติการ
แผนงบประมาณ
ประจำป และถายทอด
ตัวชี้วัดคาเปาหมายสู
กลุมงาน และบุคคล
3. ศึกษาวิเคราะห และ
พัฒนาระบบขอมูล
และสารสนเทศดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองคกรตาม
เกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
5. พัฒนาระบบและกลไก
การกำกับ ติดตาม
และประเมินผล
ยุทธศาสตร แผนงาน
และโครงการดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
6. ประสานและพัฒนา
ความรวมมือระหวาง
ประเทศดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย
พัฒนาและประยุกต
องคความรูดานอนามัย
สิ่งแวดลอม เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนใหแก
ภาคีเครือขาย ภาครัฐ
ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น
ชุมชน และประชาชน
2. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมของ
ภาคีเครือขาย
3. พัฒนาหลักสูตร และ
ระบบการรับรอง
มาตรฐาน การพัฒนา
ศักยภาพ ขีด
ความสามารถบุคลากร
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
4. สรางกระแส สื่อสาร
ความเสีย่ ง เพือ่
ขับเคลื่อนทางสังคม
ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมและสราง
การมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย ภาครัฐ
ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชน และประชาชน
5. พัฒนาคลังขอมูล ชุด
ความรู เทคโนโลยี
นวัตกรรมดานอนามัย
สิ่งแวดลอม และ
เผยแพรประชาสัมพันธ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย

1. บริหารจัดการทั่วไป
งานชวยอำนวยการ
และงานเลขานุการ
ของสำนัก
2. บริหารจัดการงาน
สารบรรณ การ
รับสงพัสดุไปรษณีย
และเอกสารสิ่งพิมพ
3. บริหารจัดการงาน
การเงินและบัญชี
รวมทั้งการควบคุม
กำกับการใชจา ย
งบประมาณ
4. บริหารจัดการงาน
พัสดุ ยานพาหนะ
อาคารสถานที่ และ
การอนุรักษพลังงาน
5. บริหารจัดการงาน
ทรัพยากรบุคคล
ของสำนัก
6. ประสานงานและให
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
สำนัก
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
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1.4 โครงสรางและอัตรากำลัง
1.4.1 โครงสรางการบริหารงานสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

1.4.2 อัตรากำลัง
แผนภูมิที่ 1 จำนวนอัตรากำลังสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
8

2 3
62

ขาราชการ

ลูกจาง ประจํา

พนักงานราชการ

ลูกจางหมวด 300

ตารางที่ 2 อัตรากำลัง สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ผูอำนวยการ

1

ลูกจาง
ประจำ
-

กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมือง
และชุมชน
กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจาก
มลพิษ
กลุมพัฒนาความรวมมือและ
ศักยภาพภาคีเครือขายอนามัย
สิ่งแวดลอม
กลุมบริหารยุทธศาสตร
กลุมอำนวยการ
รวม

11

-

-

-

11

12
11

-

-

-

12
11

8

1

-

-

9

11
8
62

7
8

1
1
2

3
3

12
19
75

กลุม

ขาราชการ
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พนักงาน
ราชการ
-

ลูกจาง
หมวด 300
-

รวม
1

หนา 6
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2. ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมงบประมาณของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ที่มา; ขอมูลระบบ GFMIS กองคลัง ณ วันที่ 28 กันยายน 2563)
ประเภทงบประมาณ
งบดำเนินงาน
1. แผนบูรณาการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอม
2. แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง
ใหคนมีสุขภาวะที่ดี
3. แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
4. แผนบูรณาการเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
5. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
6. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพฯ
7. แผนบุคลากรภาครัฐ
8. งบกลางฉุกเฉินภายใต
สถานการณ COVID-19
รวมงบดำเนินงาน
งบรายจายอื่น (วิจัย)
งบลงทุน
รวมงบประมาณทั้งหมด

งบประมาณที่ไดรับ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
(บาท)

PO
(บาท)

รอยละการ
เบิกจาย

6,778,946

6,778,946

-

100

1,581,910

1,579,572

-

99.85

647,595

647,595

-

100

1,699,440

1,699,315.91

-

99.99

1,473,400

1,471,390

-

99.86

3,200,000

3,199,973.80

-

100

210,000
2,621,000

210,000
2,621,000

-

100
100

18,212,291
7,042,000
3,668,197.50
28,922,488.50

18,207,792.71
6,743,992.94
3,668,197.50
28,620,057.15

-

99.98
95.77
100
98.95
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รอยละการเบิกจายงบดําเนินงาน เทียบกับเปาหมายกรมอนามัย
(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
120

90

95
78.98

73

55

47

44.66

22

94

44.24

65
50.63

75

84
70.63

71.45

96

100

99.98 100

81.14

80

52.46

60
40

19.71

0.61

3.42

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

20
ม.ค.63

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

ผลการเบิกจายงบดําเนินงาน (รอยละ)

พ.ค.63

มิ.ย.63

ก.ค.63

ส.ค.63

0

ก.ย.63

เปาหมายการเบิกจายกรมอนามัย (รอยละ)

รอยละการเบิกจายงบรายจายอื่น (งบวิจัย) เทียบกับเปาหมายกรมอนามัย
(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

75

11
0
ต.ค.62

22

33

40

48

55

0.19

3.15

6.48

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63

ก.พ.63

94

27.34

120

100
95.77

37.72

60

43.18

40

14.31
มี.ค.63

100
80

67.43

65

26.74
3.94

84

96

20
เม.ย.63

ผลการเบิกจายงบรายจายอื่น (รอยละ)

พ.ค.63

มิ.ย.63

ก.ค.63

ส.ค.63

ก.ย.63

0

เปาหมายการเบิกจายกรมอนามัย (รอยละ)

หมายเหตุ : งบรายจายอื่น (งบวิจัย) ขอกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2563 ไวเบิกเหลื่อมป จึงทำใหไมเปนไปตาม
เปาหมายกรมอนามัย
ที่มาขอมูล : สรุปผลการเบิกจายงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม โดยกองคลัง (ขอมูลการเบิกจายจากระบบ
GFMIS ทุกวันที่ 15 ของเดือน), ขอมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
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2.1 งบดำเนินงาน
ตารางที่ 4 แสดงภาพรวมงบดำเนินงาน และผลการเบิกจายงบประมาณ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่มา; ขอมูลการเบิกจายงบประมาณ ระบบ GFMIS กองคลัง
ณ วันที่ 28 กันยายน 2563)
งบประมาณที่ไดรับ ผลการเบิกจาย
คืนเงิน
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
(บาท)
(บาท)
แผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
1. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข
2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
3. โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นและชุมชนจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสูเมืองและชุมชนนาอยูอยาง
ยั่งยืน
4. โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
5. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
6. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญและ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและมลพิษ
สิ่งแวดลอม เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพของ
ประชาชน
7. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขาย
และความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
9. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวมและ
สิ่งปฏิกูลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและปลอดภัย
ตอสุขภาพ
รวมทั้งหมด
แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี
10. โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามโครงการพระราชดำริ

830,888.

830,888

-

520,713

520,713

-

1,214,474.94

1,214,474.94

-

788,465.65

788,465.65

-

239,880

239,880

566,941.10

566,941.10

-

1,590,241.11

1,590,241.11

-

853,942.20

853,942.20

-

174,191.35

174,191.35

-

6,778,946

6,778,946

-

360,570

358,306

2,264
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ไดรับ
(บาท)
260,000

11. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวม สิ่งปฏิกูล
เพื่อสุขภาวะที่ดี
12. การบริหารจัดการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
885,340
งานอนามัยสิ่งแวดลอม
13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความ
76,000
เขมแข็งภาคีเครือขายดานอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่
2/2563 (ขอรับงบประมาณเพิ่ม)
รวมทั้งหมด
1,581,910
แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
14. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อลด
647,595
ผลกระทบตอสุขภาพจากปจจัยเสี่ยงดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในพื้นที่เฉพาะ
รวมทั้งหมด
647,595
แผนบูรณาการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
15. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการอนามัย
699,440
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสำหรับผูสูงอายุ
16. ผลิตคูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและ
1,000,000
สงเสริมสุขภาพ สำหรับศูนยพักพิงชั่วคราว
รวมทั้งหมด
1,699,440
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
17. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
473,400
คนตลอดชวงชีวิต
18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความ
1,000,000
เขมแข็งภาคีเครือขายดานอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่
2/2563
รวมทั้งหมด
1,473,400
งบกลางฉุกเฉินภายใตสถานการณ COVID-19
19. โครงการเสริมสรางความรอบรูดานการจัดการ
2,621,000
อนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อรอบรับสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
รวมทั้งหมด
2,621,000
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพฯ
20. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
3,200,000
ศักยภาพฯ
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ผลการเบิกจาย
(บาท)
260,000

คืนเงิน
(บาท)
-

885,340

-

75,926

74

1,579,572

2,338

647,595

-

647,595

-

699,440

-

999,875.91

124.09

1,699,315.91

124.09

471,390

2,010

1,000,000

-

1,471,390

2,010

2,621,000

-

2,621,000

-

3,199,973.80

26.20
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โครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งหมด
แผนบุคลากรภาครัฐ
21. คาเชาบาน
รวมทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ไดรับ
(บาท)
3,200,000

ผลการเบิกจาย
(บาท)
3,199,973.80

คืนเงิน
(บาท)
26.20

210,000
210,000
18,212,291

210,000
210,000
18,207,792.71

4,498.29

2.2 งบรายจายอื่น (วิจัย)
ตารางที่ 5 แสดงภาพรายชื่อโครงการวิจัยของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม งบประมาณที่ไดรับและผลการเบิกจาย
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่มา; ขอมูลระบบ GFMIS กองคลัง ณ วันที่ 28 กันยายน
2563)
งบประมาณที่
PO
ผลการเบิกจาย รอยละการ คืนเงิน
โครงการ
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
เบิกจาย
(บาท)
(บาท)
1. โครงการวิจัยการพัฒนา
1,800,000
1,800,000
100
รูปแบบพื้นที่หองปฏิบัติการ
ชุมชนเพื่อสังคมผูสูงอายุ
2. โครงการพัฒนานวัตกรรม
1,000,000
999,993.04
100
6.96
และเทคโนโลยีดานอนามัย
สิ่งแวดลอมสำหรับชุมชนที่เอื้อ
ตอการมีสุขภาพดี
3. โครงการการศึกษาระบาด
2,131,500
138,000
1,993,500
93.53
วิทยาและการจัดการของของ
เหลี่ยมป
เสียทางการแพทยจากสถาน
บริการการสาธารณสุขในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
4. โครงการการพัฒนารูปแบบ
2,110,500
160,000 1,950,499.90
92.42
0.10
การจัดการมลภาวะอากาศ
เหลี่ยมป
ภายในอาคารสาธารณะของ
ประเทศไทย
รวม
7,042,000
298,000 6,743,992.94
95.77
7.06
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2.3 งบลงทุน
ตารางที่ 6 แสดงรายการครุภัณฑ (งบลงทุน) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม งบประมาณที่ไดรับ และผลการ
เบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่มา : ขอมูลระบบ GFMIS กองคลัง ณ วันที่ 28 กันยายน
2563)
รายการครุภัณฑ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการเบิกจาย
รอยละการ
(บาท)
(บาท)
เบิกจาย
1. เกาอี้สำนักงาน จำนวน 45 ตัว
128,560.50
128,560.50
100.00
2. เครื่องวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
2,920,000
2,920,000
100.00
ไมครอน
3. ชุดไมโครโฟนหองประชุมแบบดิจิตอล
385,307
385,307
100.00
4. เครื่องเก็บตัวอยางอากาศชนิดพกพา
234,330
234,330
100.00
(Personal Pump)
รวม
3,668,197.50
3,668,197.50
100.00
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3. ผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.1 ผลการดำเนินรายโครงการ (งบดำเนินงาน)

1) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข
หลักการและเหตุผล
ปญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกป เปนผลเนื่องมาจากขาดการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงไมมีระบบในการจัดการ หรือมีการจัดการ
ไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยประชาชนและสิ่งแวดลอม เชน กลิ่นเหม็น น้ำเสียจาก
น้ำชะขยะปนเปอนสูแหลงน้ำผิวดิน และแหลงน้ำใตดิน เปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรค เกิดมลพิษทางอากาศ เปน
ตน ซึ่งเปนปญหาที่ถูกกำหนดใหเปนนโยบายเรงดวนและเปนวาระแหงชาติ โดยคณะรัฐมนตรีไดมติเห็นชอบแผน
แมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาหารจัดการขยะมูลฝอย ไมใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม
สถานการณมูลฝอยและขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2561
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ลานตัน เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 1.64
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมเมือง การเพิ่มขึ้น
ของประชากร การสงเสริมการทองเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมาก
ขึ้น แมวาปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น แตการจัดการขยะมูลฝอยในป 2561 มีแนวโนมดีขึ้น ขยะมูลฝอยชุมชนได
ถูกคัดแยก ณ ตนทาง และนำกลับไปใชประโยชน 9.58 ลานตัน (รอยละ 34) เพิ่มขึ้น จากปที่ผานมารอยละ 13
สวนใหญเปนการใชประโยชนจากขยะรีไซเคิลและทำปุยอินทรีย ขยะมูลฝอยชุมชน อีกจำนวน 10.88 ลานตัน
(ร อ ยละ 39) ถู ก กำจั ด อย า งถู ก ต อ ง ส ว นที ่ เ หลื อ เป น ขยะที ่ ถ ู ก กำจั ด อย า งไม ถ ู ก ต อ งประมาณ 7.36 ล า นตั น
(รอยละ 27) สวนของเสี ย อั นตรายจากชุ มชนที่เกิดขึ้น ในป 2561 มีปริมาณ 638,000 ตัน เพิ่มขึ้ นจากป 2560
รอยละ 3.2 โดยรอยละ 65 เปนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 414,600 ตัน และรอยละ 35 เปน
ของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น ๆ เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระปองสเปรย จำนวน
223,400 ตั น มี การวางระบบการจั ดการของเสีย อัน ตรายจากชุมชน โดยให องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีจุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในหมูบานหรือชุมชน และสงมายังศูนยรวบรวมของ
เสียอันตรายในระดับจังหวัด ทำใหของเสียอันตรายจากชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 13
หรือประมาณ 83,600 ตัน แตยังไมเพียงพอ เนื่องจากยังไมมีกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะ
ทั่วไป รวมถึงกฎหมายที่จะนำมากำกับดูแลใหภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในป 2561 ลดลงจากป 2560 จาก 57,954 ตัน เปน 55,497.22
ตั น (ลดลงร อ ยละ 4.2) ซึ ่ ง เกิ ด จากโรงพยาบาลรั ฐ โรงพยาบาลเอกชน คลิ น ิ ก เอกชน สถานพยาบาลสั ต ว
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย รวมกวา 38,235 แหง รอยละ 50 มาจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
รอยละ 24 โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน มูลฝอยติดเชื้อไดรับการจัดการอยางถูกตอง 49,897.86 ตัน (รอยละ
89.91) สวนใหญกำจัดโดยใชเตาเผาและการนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ำ สำหรับสถานพยาบาลขนาดเล็กเปนการเก็ บ
รวบรวมและขนสงไปยังโรงพยาบาลแมขายเปนศูนยกลางในการนำไปจัดการตอไป สวนคลินิกเอกชน คลินิกสัตว
และโรงพยาบาลสัตว ยังไมมีระบบการรายงานสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เปนระบบ
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จากสถานการณขางตนจะเห็นวา การจัดการมูลฝอยทั้งมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อยังคงตองมีการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อน
ทั้งดานวิชาการ การบริหารจัดการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการจัดการอยางเปนระบบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการบริหารจัดการมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
มาตรฐานและกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติดานการจัดการมูลฝอยใหเหมาะสมกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบนั
3. เพื ่ อพั ฒ นาองค ความรู  หลั กเกณฑ มาตรฐาน และแนวทางวิช าการในการจัดการมูล ฝอยตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากทุกแหลงกำเนิดที่ไดรับ
การจัดการอยางถูกตอง รอยละ 100
2. มี แ ผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด า นการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
พ.ศ. 2562 – 2565
3. มีขอเสนอเชิงนโยบายระบบการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อของประเทศ
4. มีระบบควบคุมกำกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
5. มีคำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูเก็บขนมูล
ฝอยติดเชื้อ และผูรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

6. รางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากทุกแหลงกำเนิดที่ไดรับการ
จัดการอยางถูกตอง รอยละ 98.91
มีแผนปฏิบัติการดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2562 – 2565
มีขอเสนอเชิงนโยบายระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของประเทศ
1. มีโปรแกรมกำกับติดตามการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
2. มีระบบกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แบบ
Digital tracking Infectious Waste
1. คำแนะนำแนวทางการจัดการมูลฝอยในสถานการณ
การแพรระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 5 ฉบับ
2. (ราง) คำแนะนำเรื่องแนวทางการจัดการของเสียและ
มูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการลางไตทางชองทองใน
ชุมชน
3. (ราง) คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
มูลฝอยติดเชื้อ
1. (ราง) กฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ( ขณะนี้ ครม.เห็นชอบใน
หลักการ)
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
1. (ราง) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่
เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... (อยูระหวาง
การพิจารณาของกฤษฎีกา)
2. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เก็บขนมูล
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เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
ฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ...
(ยกรางแลว)
3. (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักสูตรฝกอบรมผูปฏิบัติงานในการเก็บขนหรือกำจัด
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
(ยกรางแลว)
มูลฝอยทั่วไป
1. (ราง) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนด
หนวยงานจัดฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมกำกับในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... (เสนออธิบดีกรมอนามัย
ลงนาม)
2. (ราง) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. …. (เสนออธิบดีกรมอนามัยลงนาม)
7. มีรายงานขอมูลสถานการณและคาดการณมูลฝอยที่ มีรายงานสถานการณและคาดการณการจัดการมูลฝอย
เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พรอมจัดทำขอเสนอ
ตอการกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน
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ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายสาธารณสุข
- จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนกลไกการควบคุมกำกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รวมกับหนวยงานที่
ควบคุมกำกับแหลงกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ผูเก็บขน และผูกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- จัดประชุมเพื่อรับฟงผลการดำเนินงานโครงการความรวมมือดานการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยใช
เทคโนโลยีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบ Gasification
- ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ในโรงพยาบาลบอเกลือ โรงพยาบาล
ภูเพียง และโรงพยาบาลนาน เพื่อถอดบทเรียนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน
- พัฒนาเกณฑประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในแหลงกำเนิด ผูเก็บขนและผูกำจัด
มูลฝอยติดเชื้อ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 - 2565 และอยูระหวางการเสนอ
แผนปฏิบัติการฯ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
3. ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข อ งการจั ดการมูล ฝอยตามกฎหมายวา ดว ยการสาธารณสุ ข อยางมี
ประสิทธิภาพ
- (ราง) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เปนพิ ษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
(อยูระหวางการพิจารณาของกฤษฎีกา)
- (ราง) กฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (รอเสนอเขาคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบ)
- (ร า ง) ประกาศกรมอนามั ย เรื ่ อ ง กำหนดหน ว ยงานจั ด ฝ ก อบรมเจ า หน า ที ่ ค วบคุ ม กำกั บ
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... (อยูระหวางเสนออธิบดีกรมอนามัยลงนาม)
- (ราง) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมกำกับในการจัด การ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. …. (อยูระหวางเสนออธิบดีกรมอนามัยลงนาม)
- (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝกอบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เก็บขน
มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... (ดำเนินการยกรางแลว)
- (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝกอบรมผูปฏิบัติงาน ในการเก็บขนหรื อ
กำจัดมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... (ดำเนินการยกรางแลว)
4. ปรับปรุงโปรแกรมกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)
- วิเคราะหและจั ดทำฐานข อมูล การใช งานโปรแกรมกำกับ การขนส งมู ลฝอยติ ดเชื ้ อ (Manifest
Online)
- พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โปรแกรมกำกับ การขนสง มูล ฝอยติ ดเชื ้อ (Manifest Online) (แสดงผล
Dashboard)
5. พัฒนาระบบควบคุมกำกับ การจั ดการมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious Waste Digital Tracking
System เพื่อใชในการติดตาม ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกำเนิดไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
รวมทั้งติดตามน้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบฐานขอมูลสถานการณการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ ของประเทศ
- พัฒนาระบบกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious Waste Digital Tracking System
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
แบบ Infectious Waste Digital Tracking System
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- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซอมความเขาใจการใชงานระบบกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
แบบ Infectious Waste Digital Tracking System
- จัดประชุมชี้แจงสถานพยาบาลที่เปนตนแบบในการทดสอบระบบกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ
ใหมีการความรูความเขาใจและสามารถใชงานระบบ เพื่อกำกับติดตามมูลฝอยติดเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. รวมมือกับสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานศึกษาวิจัยดานการจัดการมูลฝอย
- ร ว มกั บ สถาบั น วิ จ ั ย สภาวะแวดล อ ม จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ดำเนิ น การ “โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะติดเชื้อรองรับการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 และภัยพิบัติทางชีวภาพในอนาคต”
- รวมกับคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการ “โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย”
- รวมกับคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร ดำเนินการ “โครงการศึกษาความเหมาะสม
ของคาธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”
7. จัดทำคูมือวิชาการ/คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- คูมือการฝกอบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการปองกันและระงับการแพรเชื้ อหรือ
อันตรายที่อาจจะเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
- คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับสถานพยาบาล ผูเก็บขน และผูกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- (ร าง) คำแนะนำเรื ่ องแนวทางการจัดการของเสีย และมูล ฝอยที่เกิดจากกระบวนการลางไต
ทางชองทองในชุมชน ขณะนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) คำแนะนำฯ
- (ราง) คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. จัดทำเอกสารสถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและขอเสนอการจัดระบบมูลฝอยติดเชื้ อของ
ประเทศ เพื่อรวบรวมเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ภาพกิจกรรม

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนกลไกการควบคุมกำกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
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การประชุมเพื่อรับฟงผลการดำเนินงานโครงการความรวมมือดานการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
โดยใชเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบ Gasification

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน
ณ โรงพยาบาลบอเกลือ โรงพยาบาลภูเพียง และโรงพยาบาลนาน

2) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอสุขภาพ
หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการสหประชาชาติ ไดกำหนดเปาหมายการพั ฒนาขึ ้นใหม โดยอาศัยกรอบความคิด ที ่ ม อง
การพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีความเชื่ อมโยงกัน หรือที่เรียกว า
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใชเปนทิศทางการพั ฒ นา
ที่ตองการบรรลุเปาหมายใหไดภายในป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) สำหรับเปาหมายที่เกี่ยวของกับการสุขาภิบาล
ได ถู กกำหนดไว ในเป า หมายที ่ 6.2 โดยกำหนดไวว า ภายในป ค.ศ.2030 ประชาชนทุกคนจะสามารถเขาถึง
การสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ยุติการขับถายในที่โลง และใหความใสใจเปนพิเศษกับสิทธิของสตรีเด็ก
และผูดอยโอกาสในการเขาถึงการสุขาภิบาล
จากข อ มู ล สำมโนประชากรของสำนั ก งานสถิ ต ิ แ ห ง ชาติ ป พ.ศ.2553 รายงานว า ประชากรไทย
รอยละ 99.7 มีสวมครัวเรือนใชแลว และยังพบวาประชากรที่ยังไมสามารถเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานได โดยเฉพาะ
ประชากรในถิ ่ น ทุ ร กั น ดาร พื ้ น ที ่ ส ู ง และพื ้ น ที ่ ห  า งไกลยั ง ขาดแคลนส ว ม มี พ ฤติ ก รรมการขั บ ถ า ยที ่ ไ ม ถู ก
หลักสุขาภิบาล อยางไรก็ตาม สถานการณในปจจุบันยังไมมีขอมูลที่ระบุไดชัดเจนวา ครัวเรือนที่ยังขาดแคลนสวม
กระจายอยูที่ใดของประเทศไทย มีจำนวนที่แทจริงเทาไหร และขอมูลสถานการณดานสุขาภิบาลและพฤติกรรมเปน
อยางไร จึงทำใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถกำหนดมาตรการสงเสริมการมีและการใชสวมใหไดอยางเหมาะสม
ดวยเหตุนี้จึงทำใหประเทศไทยไมสามารถเพิ่มความครอบคลุมการมีและใชสวมไดครอบคลุม รอยละ 100 ดังขอมูล
รายงานของ WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme เมื ่ อ ป 2558 รายงานว า ประชากรไทยมี ส  ว มใช
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เพียง 93% และรายงานของ Press Statement by the United Nations Special Rapporteur on the Human
Right to Safe Drinking Water and Sanitation เมื ่ อ ป 2556 ระบุ ว  า ประชากรที ่ อ าศั ย อยู  ใ นประเทศไทย
โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสกวาลานคนที่ยังมีปญหาการเขาถึงน้ำสะอาดและการสุขาภิบาล ผลจากการมีพฤติกรรมที่
ไมถูกหลักสุขาภิบาลยังพบการเกิดโรคหนอนพยาธิในประชาชนและเด็กในพื้นที่สูงจำนวนมาก และพบวาประชากร
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปวยเปนโรคพยาธิใบไมในตับมากกวา 6 ลานคน และปวยเปนโรคมะเร็ง
ทอน้ำดีประมาณ 6 หมื่นคน จากการศึกษาสถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง
ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดใหญ ได แก เทศบาลเมื อง และเทศบาลนคร มีการใหบ ริการขนถายสิ่ งปฏิก ูล รอยละ 83.3 และ 100
ตามลำดับ โดยภาพรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของตน
ทั้งหมด รอยละ 95 การบำบัดสิ่งปฏิกูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลรอยละ 41.9
แตมีการใชงานจริงเพียงรอยละ 20.5 เทานั้น เมื่อรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีระบบฯ กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีระบบฯ แตไมดำเนินการบำบัดสิ่งปฏิกูลมีสูงถึงรอยละ 79.5 รถขนสิ่งปฏิกูลหรือรถสูบสวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้นำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในคลอง แหลงน้ำ และพื้นที่การเกษตร รอยละ 46.2 ที่เหลือ
รอยละ 41.9 นำไปทิ้งในพื้นที่ที่เตรียมไว เชน ขุดเปนบอ ประมาณการสิ่งปฏิกูลที่ไมไดถูกนำไปบำบัดใหปลอดเชื้อ
โรคและไขหนอนพยาธิกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอมมีมากถึงปละ 17,262,460 ลูกบาศกเมตร เหลานี้จึงเปนสาเหตุ
ที่กอใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคสูสิ่งแวดลอมและสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในระดับจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสวมสาธารณะใหครอบคลุม สะอาด และไดมาตรฐาน
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มีรูปแบบการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่
(1 รูปแบบ)
2. สวมสาธารณะมีการพัฒนามาตรฐานความสะอาด
ปลอดภัย และเพียงพอ

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
มีรูปแบบสวมใชน้ำนอย (อยูระหวางการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสวมใชน้ำนอยในโรงเรียนถิ่น
ทุรกันดาร)
มีการเก็บขอมูลการดำเนินงานพัฒนาสวมสาธารณะ
และรวมกับภาคีเครือขายเพื่อพัฒนาเกณฑมาตรฐาน
ความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 27

ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาสวมสำหรับพื้นที่ยากลำบาก อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
2. จั ด กิ จ กรรมรณรงค ว ั น ส ว มโลก 2562 (World Toilet Day 2019) “ส ว มปลอดภั ย สุ ขใจทุกคน”
(Safe Toilets for All)
- ประชาสัมพันธสรางกระแสและการรับรูของประชาชนเรื่องสวมสาธารณะ
- เชิญชวนรวมจัดกิจกรรมวันสวมโลกทั่วประเทศ
- จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ เรื่อง Safe Toilets for All “สวมปลอดภัย สุขใจทุกคน”
- รณรงควันสวมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล
3. ขับเคลื่อนและสรางความรวมมือภาคเครือขายการพัฒนาสวมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
รวมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชลลแหงประเทศไทย จำกัด
ภาพกิจกรรม

จัดกิจกรรมรณรงควันสวมโลก 2562 (World Toilet Day 2019)
“สวมปลอดภัย สุขใจทุกคน” (Safe Toilets for All)
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3) โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูลเพื่อสุขภาวะที่ดี
หลักการและเหตุผล
ตามที่องคการสหประชาชาติไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาขึ้นใหม หรือที่เรียกวาเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใชเปนทิศทางการพัฒนาที่ตองการบรรลุเปาหมาย
ใหไดภายในป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) สำหรับเปาหมายที่เกี่ยวของกับการสุขาภิบาลไดถูกกำหนดไวในเปาหมาย
ที่ 6.2 โดยกำหนดไววา ภายในป ค.ศ.2030 ประชาชนทุกคนจะสามารถเขาถึงการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอ ยุติการขับถายในที่โลง และใหความใสใจเปนพิเศษกับสิทธิของสตรีเด็กและผูดอยโอกาสในการเขาถึง
การสุขาภิบาล จากขอมูลสำมโนประชากรของสำนักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ.2553 รายงานวาประชากรไทย
รอยละ 99.7 มีสวมครัวเรือนใชแลว และยังพบวาประชากรที่ยังไมสามารถเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานได โดยเฉพาะ
ประชากรในถิ ่ น ทุ ร กั น ดาร พื ้ น ที ่ ส ู ง และพื ้ น ที ่ ห  า งไกลยั ง ขาดแคลนส ว ม มี พ ฤติ ก รรมการขั บ ถ า ยที ่ ไ ม ถู ก
หลักสุขาภิบาล อยางไรก็ตาม สถานการณในปจจุบันยังไมมีขอมูลที่ระบุไดชัดเจนวา ครัวเรือนที่ยังขาดแคลนสวม
กระจายอยูที่ใดของประเทศไทย มีจำนวนที่แทจริงเทาไหร และขอมูลสถานการณดานสุขาภิบาลและพฤติกรรมเปน
อยางไร จึงทำใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถกำหนดมาตรการสงเสริมการมีและการใชสวมใหไดอยางเหมาะสม
ดวยเหตุนี้จึงทำใหประเทศไทยไมสามารถเพิ่มความครอบคลุมการมีและใชสวมไดครอบคลุม รอยละ 100 ดังขอมูล
รายงานของ WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme เมื ่ อ ป 2558 รายงานว า ประชากรไทยมี ส  ว มใช
เพียง 93% และรายงานของ Press Statement by the United Nations Special Rapporteur on the Human
Right to Safe Drinking Water and Sanitation เมื ่ อ ป 2556 ระบุ ว  า ประชากรที่ อ าศั ย อยู  ใ นประเทศไทย
โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสกวาลานคนที่ยังมีปญหาการเขาถึงน้ำสะอาดและการสุขาภิบาล ผลจากการมีพฤติกรรมที่
ไมถูกหลักสุขาภิบาลยังพบการเกิดโรคหนอนพยาธิในประชาชนและเด็กในพื้นที่สูงจำนวนมาก และพบวาประชากร
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปวยเปนโรคพยาธิใบไมในตับมากกวา 6 ลานคน และปวยเปนโรคมะเร็ง
ทอน้ำดีประมาณ 6 หมื่นคน จากการศึกษาสถานการณการจัดการสิ่งปฏิกูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง
ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดใหญ ได แก เทศบาลเมื อง และเทศบาลนคร มีการใหบ ริการขนถายสิ่ งปฏิก ูล รอยละ 83.3 และ 100
ตามลำดับ โดยภาพรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของตน
ทั้งหมด รอยละ 95 การบำบัดสิ่งปฏิกูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลรอยละ 41.9
แตมีการใชงานจริงเพียงรอยละ 20.5 เทานั้น เมื่อรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีระบบฯ กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีระบบฯ แตไมดำเนินการบำบัดสิ่งปฏิกูลมีสูงถึงรอยละ 79.5 รถขนสิ่งปฏิกูลหรือรถสูบสวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้นำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในคลอง แหลงน้ำ และพื้นที่การเกษตร รอยละ 46.2 ที่เหลือ
รอยละ 41.9 นำไปทิ้งในพื้นที่ที่เตรียมไว เชน ขุดเปนบอ ประมาณการสิ่งปฏิกูลที่ไมไดถูกนำไปบำบัดใหปลอดเชื้อ
โรคและไขหนอนพยาธิกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอมมีมากถึงปละ 17,262,460 ลูกบาศกเมตร เหลานี้จึงเปนสาเหตุ
ที่กอใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคสูสิ่งแวดลอมและสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
2. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสวมสาธารณะใหครอบคลุม สะอาด และไดมาตรฐาน
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เปาหมาย/ตัวชี้วัด
มีองคความรูทางวิชาการดานการจัดการสวมและสิ่ง
ปฏิกูลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูประกอบการ 2 เรื่อง

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มีคูมือสำหรับผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล
หลักสูตรการฝกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลสำหรับ
ผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล
2. มีคูมือการจัดการสวมสาธารณะลดความเสี่ยง
สุขภาพ

ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำคูมือสำหรับผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล หลักสูตรการฝกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลสำหรับ
ผูปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล
2. จัดทำคูมือการจัดการสวมสาธารณะลดความเสี่ยงสุขภาพ
4) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
หลักการและเหตุผล
สถานการณ การเกิดสาธารณภั ย ในปจ จุบั น พบวา มีความถี่ และความรุน แรงมากขึ้ น และเกิดขึ้ น ทั่ว
ทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งประเทศไทยแมจะไมรุนแรงเทาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน แตจากการศึกษา
รวบรวมขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ไดคาดการณและแจง
เตือนใหเตรียมความพรอมและเฝาระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย เชน อุทกภัย วาตภัย หมอกควัน
ฝุนละอองขนาดเล็ก ไฟปา ดินโคลนถลม แผนดินไหว อยางสม่ำเสมอ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนอง
ตอภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health
Emergency Operation Center : EHEOC) และระบบบั ญ ชาเหตุ ก ารณ (Incident Command System: ICS)
เปนเครื่องมือที่สำคัญและจำเปนสำหรับการรับมือกับภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย สามารถชวยผลกระทบด าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และดานอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลถึงประชาชนใหอยูในวงจำกัด การพัฒนาระบบดังกลาวให
สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จำเปนตองพัฒนาทั้งโครงสรางพื้นฐาน แผนงาน ระบบงาน การพัฒนา
กำลังคน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนการสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานระดับตางๆ
ทั้งสวนภูมิภาค และสวนกลางใหสามารถบริหารสั่งการ แลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเตรียม
ทรัพยากรใหเกิดขึ้นอยางสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนใหมีสุขภาพดีไดในภาวะ
ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยของกรมอนามัย
2. เพื ่ อจั ดทำมาตรฐานแนวทางการดำเนิน งาน (SOP) ดานอนามัย สิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉิน และ
สาธารณภัย
3. เพื่อเพิ่มความสามารถและสมรรถนะในการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉิน และ
สาธารณภัยสำหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
4. เพื่อพัฒนารูปแบบดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เกาะ
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เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) ดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
2. นักวิชาการจากสวนกลาง และศูนยอนามัย ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพประจำป
3. รูปแบบดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมสำหรับพื้นที่เกาะ

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
คูมือการบัญชาการเหตุการณและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย
ประชุมพัฒนากลไกการดำเนินงานดานการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย
ขอเสนอเบื้องตนดานการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับ
พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกการดำเนินงานดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะ
ฉุ กเฉิ น และสาธารณภั ย เพื ่ อจั ดทำคู  มื อ การบั ญ ชาการเหตุ การณ และมาตรฐานการปฏิบ ัต ิง านด านอนามั ย
สิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกการดำเนินงานดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัย เพื่อใหเจาหนาที่กรมอนามัย ไดรับการพัฒนาความรูและเกิดความเขาใจ ในการดำเนินงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
3. ลงพื ้ น ที ่ เ พื ่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยสำหรั บ พื ้ น ที ่ เ กาะสมุ ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี
เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสำหรับพื้นที่เกาะ กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏรธานี
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ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกการดำเนินงานดานการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

5) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
หลักการและเหตุผล
ดวยนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มุงใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ลดความแออัด ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการรอคอยและภาระคาใชจายดานสาธารณสุข โดยการเพิ่มศักยภาพหนวย
บริการทุกระดับ ในการใหบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ และภายใตย ุ ทธศาสตรความเปนเลิ ศ 4 ดานของกระทรวง
สาธารณสุ ข ด า นที ่ 1 ด า นการส งเสริ มสุ ขภาพ การปองกัน โรค และคุมครองผูบ ริโ ภคเปน เลิศ (Promotion
Prevention & Protection Excellence) ในแผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม มีเปาหมายใหหนวยบริการของกระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี ซึ่งนับตั้งแตป
2560-2562 กรมอนามัย ไดดำเนินโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุขตามเกณฑ
GREEN and CLEAN Hospital มีตัวชี้วัดหลัก “รอยละโรงพยาบาลมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
ตามเกณฑ GREEN and CLEAN Hospitals)” โดยสงเสริมใหโรงพยาบาลดำเนินกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ไดแก
G-R-E-E-N ประกอบด ว ย G: Garbage หมายถึง การจัดการมูล ฝอยทุ ก ประเภทอยา งถู ก ต อ ง R: Restroom
หมายถึง การจัดใหมีสวมสำหรับผูมารับบริการ ที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (Healthiness-AccessibilitySafety) E: Energy หมายถึง มีการจัดการเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกหรืออนุรักษพลังงาน E: Environment
หมายถึง มีการจัดการสภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลอยางเหมาะสม และเอื้อตอสุขภาพสำหรับทุก
คน N: Nutrition หมายถึง มีการจัดการดานสุขาภิบาลอาหารถูกสุขลักษณะ และน้ำบริโภคสะอาด โดยใช กลยุทธ
C-L-E-A-N ประกอบดวย C: Communication หมายถึง มีการสื่อสาร สรางความเขาใจใหกับบุคลากร ผูมารับบริการ และ
ญาติ รวมถึงภาคีเครือขายอื่น ๆ L: Leading หมายถึง โรงพยาบาลแสดงบทบาทนำในการดำเนินงานพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อเปนตัวอยางที่ดีและสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนและเครือขาย E: Effectiveness หมายถึง มีการ
ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดรูปธรรม A: Activity หมายถึง จัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมและ
ความตระหนัก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และคิดริเริ่มนวัตกรรม N: Network หมายถึง สรางความรวมมือกับภาคี
เครือขาย ทองถิ่นและชุมชน มีการขยายผลการดำเนินงานสูสถานบริการสาธารณสุขและหนวยงานอื่น ๆ และเกิด
ระบบเครือขายพี่เลี้ยงโรงพยาบาล และชุมชน GREEN and CLEAN ไดตอไป ทั้งนี้ มีกลไกสำคัญการดำเนินงาน
ประกอบดวย หนวยงานดานวิชาการระดับกรม กอง ศูนยวิชาการในภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งภาคีเครือขายอื่น ๆ ระดับพื้นที่ ผลการดำเนินงานใน
ป 2562 พบวามีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาไดตามเกณฑฯ ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 69 รวมทั้ง
ผลการดำเนินงานแบบบูรณาการ ดานอาหารปลอดภัยและการจัดบริการอาชีวอนามัย เปนโรงพยาบาล GREEN
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and CLEAN Plus จำนวน 245 แหง บรรลุผลเกินเปาหมายที่กำหนดไว จังหวัดละ 1 แหง (77 แหง) อยางไรก็ตาม
การดำเนิ น งานยั งคงมี ป  ญ หาด า นการบู ร ณาการการดำเนิน งาน ทั้งระดับ นโยบาย ระดับ พื้น ที่ การปรับ ปรุง
สิ่งแวดลอมดานกายภาพใหไดตามเกณฑฯ และความรูความเขาใจของผูปฏิบัติระดับพื้นที่ ซึ่งจำเปนตองไดรับการ
สงเสริมการดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนทางวิชาการและการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและการพัฒนานวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
2. เพื่อสงเสริมใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มีการดำเนินงานตามเกณฑ GREEN and CLEAN Hospital
3. เพื ่ อส งเสริ ม การพั ฒ นาองค กรและโรงพยาบาลคารบ อนต่ำ และเทา ทัน การเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศใหเปนตนแบบการดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคสาธารณสุข
4. เพื่อสงเสริมความรูและศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานบริการ
การสาธารณสุข
5. เพื ่ อส งเสริ ม ให ส ถานบริ การการสาธารณสุ ขมี ก ารจั ด การอนามัย สิ ่ง แวดล อมอยา งเหมาะสมใน
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital
GREEN&CLEAN Hospital (ขอมูล ณ วันที่ 25
- ผานเกณฑระดับดี
รอยละ 100
กันยายน 2563)
- ผานเกณฑระดับดีมาก
รอยละ 75
- ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป
รอยละ 99.79
- ผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป
รอยละ 85.28
- ผานเกณฑระดับดีมาก Plus
รอยละ 40.40
2. มีคำแนะนำแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 1. คูมือแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอโรงพยาบาล
ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สนาม กรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลและ
โคโรนา 2019 (COVID-19)
หนวยบริการสุขภาพรูปแบบตาง ๆ
2. คูมือการดำเนินงานคารบอนฟุตปริ้นของสถานบริการ
การสาธารณสุข
3. มีโรงพยาบาลที่ไดรับรางวัลนวัตกรรม GREEN &
มีโรงพยาบาลที่ไดรับรางวัลนวัตกรรม GREEN & CLEAN
CLEAN Hospital ระดับประเทศ จำนวน 3 ประเภท Hospital ระดับประเทศ จำนวน 3 ประเภท ไดแก
- ประเภทผลิตภัณฑ จำนวน 4 แหง
- ประเภทกระบวนการ จำนวน 4 แหง
- ประเภทนวัตกรรม COVID-19 จำนวน 3 แหง
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ผลการดำเนินงาน
1. บูรณาการความรวมมือหนวยงานวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital
ปงบประมาณ 2563
- จั ดประชุ มคณะทำงานสนับ สนุน การขับ เคลื่ อนการดำเนิน งานพัฒ นาอนามัย สิ่ง แวดล อ มใน
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 5 ครั้ง
2. ประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital
- จัดประชุมพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ การตัดสิ นนวัต กรรม GREEN & CLEAN Hospital
ป 2563
- จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ในการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม
GREEN & CLEAN Hospital
- ประชาสัมพันธการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital และประกาศผลการประกวด
นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital บนเว็บไซดสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
- จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประกวดนวั ต กรรม GREEN & CLEAN Hospital ครั ้ ง ที ่ 1/2563
และจั ด ประชุ ม ตั ด สิ น การประกวดนวั ต กรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดั บ ประเทศ โดยมีผลการตัดสิน
การประกวด GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 34

ประเภทนวัตกรรม
ประเภทผลิตภัณฑ

ประเภทรางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทกระบวนการ

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทนวัตกรรม
COVID-19

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ตำบล

ผลการตัดสิน
“Save Sink (อางลางมือประหยัดพลังงาน)”
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร จังหวัดนราธิวาส
“Three Wheel Electric Car UBON Cancer (Te car)”
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1. “รวมใจ” โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2.“อุปกรณชวยถายภาพรังสีจากฝาของกลองโฟม”
โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
“รวมพลังคนโลกสวย” โรงพยาบาลเชียงมวน จังหวัดพะเยา
“Yi-ngo Model รู ปแบบการพั ฒนามาตรฐานครั วโรงพยาบาล
สูครัวโรงเรียน” โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดนราธิวาส
1. “โรงพยาบาลศรี ส ั ชนาลั ย อาหารปลอดภั ย มั ่ นใจ ยั ่ งยื น
สูชุมชน” โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2. “ภักดีชุมพล ผลผลิตปลอดภัย ไรโรคา ประชาผาสุข”
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
“นวั ตกรรมบริ การ Drive Thru Medicine บริ การรั บยาบนรถ
ไมพบแพทย” โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
“ฮัลโหลโควิดตูเก็บสิ่งสงตรวจโควิด-19”
โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
“ตูวัดอุณหภูมิลดเสี่ยงสัมผัส” โรงพยาบาลบานหลวง จังหวัดนาน

3. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

- จัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
- จัดทำใบประกาศรับรองการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
ระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
4. พัฒนาโรงพยาบาลตนแบบ “โรงพยาบาลคารบอนต่ำและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
(Low carbon and Climate – Smart Healthcare)
- จัดทำคูมือแนวทางการคำนวณคารบอนฟุตพริ้นทองคกรประเภทโรงพยาบาล โดยมีการเผยแพร
แนวทางการคำนวณคารบอนฟุตพริ้นทองคกรประเภทโรงพยาบาล ผานทาง Line กลุม GCH เว็บไซตสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม และเว็บไซต https://greenclean.anamai.moph.go.th
- จัดประชุมชี้แจงแนวทาง LCH และแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลเปาหมาย 2 แหง ไดแก
โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลบานมวง จังหวัดสกลนคร และลงพื้นที่ดำเนินงานในพื้นที่
เปาหมายโรงพยาบาลนำรอง เพื่อรวมวางแผนการดำเนินงานรวมกับพื้นที่
5. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเพื ่ อ พิ จ ารณาแนวทางและหลั ก เกณฑ ก ารพั ฒ นา EH-Inspector และ
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
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6. จัดทำหลักเกณฑการประเมิน ความพร อมดานอนามัยสิ่งแวดล อมสำหรับการเปนสถานพยาบาล
ชั่วคราว เพื่อใหบริการดูแลผูปวยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยางพียงพอ
7. จั ดทำคู  มื อแนวทางการจั ดการอนามัย สิ่งแวดลอมโรงพยาบาลสนาม กรณีการแพรร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพกิจกรรม

การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital ปงบประมาณ 2563

การประชุมพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑการตัดสินนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital

การประชุมคณะกรรมการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ครั้งที่ 1/2563
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การประชุมตัดสินการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ

ลงพื้นที่ดำเนินงานในพื้นที่เปาหมายโรงพยาบาลนำรอง วางแผนการดำเนินงานรวมกับพื้นที่
ณ โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลบานมวง จังหวัดสกลนคร

6) โครงการเสริ ม สร า งพลั ง ท อ งถิ ่ น และชุ ม ชนจั ด การอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มสู  เ มื อ งและชุ ม ชนน า อยู
อยางยั่งยืน
หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาลปจจุบัน ใหความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และสราง
การเติบโตบนฐานคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหคนไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนการ
พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ซึ่งการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามแนวนโยบายดังกลาว ทองถิ่นและ
ชุมชน ยังคงเปนหัวใจสำคัญของความสำเร็จ ที่จะชวยใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและนำไปสู
การพัฒนาที่ ยั่ งยื น ได แตเนื่องจากประเทศไทยอยูในชวงกำลั งพัฒ นาในทุกดาน จึงพบวามีการขยายตั ว ของ
ภาคอุ ต สาหกรรม เศรษฐกิ จ บริ การ และความเปน เมืองอยา งรวดเร็ว และการกำกับ ดูแลยังไมท ั่ว ถึง และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ผลพวงดานสิ่งแวดลอม พบวาในหลายพื้นที่ มีปญหาการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
น้ำเสียชุมชน การปนเปอนสารเคมีในอาหารและน้ำ มลพิษอากาศ และพบวามีอุบัต ิการณโรคที่เ กี่ยวข องกั บ
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น เชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคอุจจาระรวง โรคมะเร็ง เปนตน ปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม เปน
ปญหาเชิงพื้นที่ ซึ่งอาจมีทั้งความคลายและความตางกันตามบริบท กฎหมายสาธารณสุข ไดใหอำนาจกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนผูมีบทบาทหลักในการดูแลและจัดบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนในพื้นที่
แมวายังมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจำนวนมากที่ยังมีศักยภาพในการจัดการประเด็นดังกลาวอยางจำกัด
ในชวง 3 ป ที่ผานมา กรมอนามัย กำหนดยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งชุมชนในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม ภายใตแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ กรมอนามัย ป 2563-2564 และผลการ
ดำเนินงานในรอบ 3 ป พบวามีชุมชนและทองถิ่นที่มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมระดับชุมชน
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คิดเปนรอยละ 25 ของตำบลทั่วประเทศ โดยปญหาสวนใหญ เปนปญหาขยะมูลฝอย สภาพแวดลอมในที่พักอาศัย
ปญหาคุณภาพอากาศ และน้ำดื่มในชุมชน ผูที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับตำบล
คือ อปท. รพ.สต. โดยมี อสม. และแกนนำชุมชน เปนกำลังสำคัญ แตพบวาทองถิ่นและแกนนำชุมชน ควรไดรับการ
สงเสริมใหสามารถเฝาระวังปญหา และแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการสนับสนุน Know how แนวทาง
ปฏิบัติที่สอดคลองกับกฎหมายสาธารณสุข และโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนดวยกันเอง และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการวิเคราะหและใชประโยชนขอมูลดานสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมระดับทองถิ่นและชุมชน โดยการสนับสนุนของบุคลากรสาธารณสุข ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และเขต
สุขภาพ รวมถึง เปนผูเชื่อมโยงและสงเสริมใหเกิดเครือขายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมระหวางทองถิ่นและชุมชน
พัฒนาเปนเมืองและชุมชนนาอยู ที่เอื้อตอสุขภาพที่ดีของประชาชน อยางเห็นผลเปนรูปธรรมมากขึ้นยิ่ง
วัตถุประสงค
1. สงเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและชุมชนอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
2. เพื ่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข บุ ค ลากรท อ งถิ ่ น และ แกนนำชุ ม ชน
ในการเฝาระวังและจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและชุมชน
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคีเครือขาย องคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน และประชาชนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
และชุมชน
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. รอยละ 5 ขององคการบริหารสวนตำบลที่มีการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู
(GREEN and Healthy Cities/Communities)
(จำนวน 267 แหง) (ป 64 รอยละ 15, ป 65 รอยละ
30)

2. มีคูมือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร อปท./ชุดความรู
สนับสนุนผูการดำเนินงานทองถิ่นและชุมชน

3. มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระบบออนไลน (E-learning)

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
องคการบริหารสวนตำบลมีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู (GREEN and
Healthy Cities/Communities) ที่ประเมินตนเอง
จำนวน 237 แหง (จากองคการบริหารสวนตำบล
ทั้งหมด จำนวน 5,332 แหง) คิดเปนรอยละ 4.45
มีผลการประเมิน ดังนี้
- ผานการประเมิน ระดับนาอยู จำนวน 102 แหง
คิดเปนรอยละ 26.98
- ผานการประเมิน ระดับนาอยู จำนวน 135 แหง
คิดเปนรอยละ 35.71
1. คูมือแนวทางการดำเนินงาน "อบต.จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู"
2. คูมือการดำเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัย
สิ่งแวดลอม สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 1)
มีหลักสูตรออนไลน “การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
สำหรับองคกรปกครองสว นทองถิ่น ” สำหรับพัฒ นา
ศักยภาพผูปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จำนวน 10 บทเรียน

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 38

ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและสงเสริม
สุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลนาอยู สูประชาชนสุขภาพดี ประจำป 2563
2. จัดทำแบบประเมิน “อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู” สำหรับองคการบริหาร
สวนตำบลประเมินตนเองดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
3. จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่น
และชุมชนนาอยู สูประชาชนสุขภาพดี โดยจัดประชุมจัดทำรางหลักสูตรฯ จำนวน 2 ครั้ง
4. จัดฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อทองถิ่นและชุมชนนาอยู สูประชาชนสุขภาพดี รุนที่ 1”
5. จัดประชุมจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนระบบปฏิบัติ การอนามัยสิ่งแวดลอมท องถิ่น ชุมชน กรณี
โควิด-19
6. จั ดประชุ มจั ดทำเกณฑ และแนวทางการพัฒ นาผูตรวจการอนามัย สิ่งแวดลอม (Environmental
Health Inspector)
- จั ดประชุ มจัดทำเกณฑและแนวทางการพัฒ นาผูตรวจการอนามัย สิ ่งแวดล อมในสถานการณ
โควิด-19
- จัดประชุมพิจารณาระบบตรวจการอนามัยสิ่งแวดลอมและศูนยประเมินและคาดการณดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
7. จัดประชุมจัดทำขอเสนอระบบปฏิบัติการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข
จำนวน 2 ครั้ง
8. จัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการประเมินสถานการณ และชุดความรูการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อสุขภาพสำหรับทองถิ่น
9. จัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงาน “อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู
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10. จัดหลักสูตรออนไลน “การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น” สำหรับ
พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 10 บทเรียน
11. จัดทำคูมือแนวทางปฏิบัติการประเมินสถานการณและชุดความรูการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อสุขภาพสำหรับทองถิ่น
- คูมือแนวทางการดำเนินงาน "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นชุมชนนาอยู"
- คูมือการดำเนิน งานระบบปฏิ บัติ การอนามัยสิ่ งแวดล อม สำหรับองคกรปกครองสว นท องถิ่ น
ในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 1)
ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและ
สงเสริมสุขภาพ องคการบริหารสวนตำบลนาอยู สูประชาชนสุขภาพดี ประจำป 2563

การฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนตำบล
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นและชุมชนนาอยู สูประชาชนสุขภาพดี รุนที่ 1”
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7) โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต
หลักการและเหตุผล
องคการอนามัยโลกรายงานวา 1 ใน 4 ของการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกวา 5 ปทั่วโลก หรือเทากับปละ
1.7 ลานคน มีสาเหตุจากสภาพแวดลอมเปนพิษหรือไมถูกสุขลักษณะ รวมถึงการรับสัมผัสมลพิษทางน้ำ และมลพิษ
ทางอากาศ ควันบุหรี่มือสอง และสุขอนามัยที่ไมเหมาะสมหรือขาดแคลน ในป 2554 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุ พบวา สถานการณสุขภาพของผูสูงอายุไทยเปนโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
ไตวาย โรคดังกลาวสามารถนำไปสูภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งมลพิษทางดานสิ่งแวดลอม
เปนปจจัยเสริมที่สำคัญตอการเกิดโรคเรื้อรัง หรือการเสียชีวิต ปจจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอมมีความสำคัญตอการมี
สุขภาพที่ดีของคนทุกชวงวัย และเปนสาเหตุการเจ็บปวยและเสียชีวิตที่สามารถปองกันไดดวยการดำเนินมาตรการ
ด า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มที ่ เ หมาะสม ตลอดช ว งอายุ 4 กลุ  ม วั ย (Life Course Approach) เริ ่ ม ตั ้ ง แต
การจัดสภาพแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งที่บานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็ก
มีพัฒนาการสมวัยทุกมิติ สงเสริมความรูและจัดสภาพแวดลอมและอนามัยสิ่งแวดลอมพื้นฐาน เชน น้ำสะอาด
หองสวมถูกสุขลักษณะในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและสุขภาพสำหรับวัยเรียน จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
สถานที่ทำงานใหนาอยู ปลอดภัยในการทำงาน และสงเสริมการจัดการสภาพแวดลอมที่บาน สถานดูแลผูสูงอายุ
และพื้นที่สาธารณะในชุมชน ที่เอื้อตอการใชชีวิตและการมีสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุ เพื่อใหคนไทยมีอายุยืนยาว
อย างมี ส ุ ขภาพดี โดยการดำเนิ น การดั งกลาว เปน การสนับ สนุน เปาหมายยุทธศาสตรความเปน เลิศ 4 ดาน
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ด า นที ่ 1 ด า นการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน โรค และคุมครองผูบ ริโภคเปนเลิศ
(Promotion Prevention & Protection Excellence) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง) ในยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย
และยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหมีการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม สำหรับประชาชนทุกกลุมวัย
2. เพื ่ อพั ฒ นาวิ ช าการและระบบข อมูล ด านอนามั ย สิ่ งแวดล อมและสุ ขภาพ สำหรับ สนับ สนุ น การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย
3. เพื่อพัฒนาตนแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพในสถานที่ (Settings) สำคัญสำหรับ
ประชาชนกลุมวัยตางๆ
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1.มีขอมูลสถานการณและแนวทางการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ และมีตนแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
2. มีขอมูลสถานการณและแนวทาง WASH ในโรงเรียน
3. มีสถานที่ทำงาน สถานบริการ และสถานประกอบการผาน
เกณฑสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ สถานบริการแตงผมเสริมสวย และโรงแรมนาอยู นาพัก จำนวน 400 แหง
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ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
มีขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดล อม
ในสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
มีแบบสอบถามและแผนการดาเนินงาน
WASH ในโรงเรียน
มีสถานที่ทำงาน สถานบริการ และสถาน
ประกอบการผานเกณฑสถานที่ทำงานนาอยู
นาทำงานฯ สถานบริการแตงผม-เสริมสวย
และโรงแรมนาอยู นาพัก จำนวน 57 แหง
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เปาหมาย/ตัวชี้วัด
4. มีคำแนะนำมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับ
ผูสูงอายุ

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
มีขอเสนอแนวทางการกำหนดมาตรฐานดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับผูสูงอายุ

ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ประชุ มกำหนดแนวทางการดำเนิน งานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยภายใต
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติและนโยบายเลนเปลี่ยนโลก (ดาน Play space)
- ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใตมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ จังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี และเชียงใหม
- ลงพื ้ น ที ่ ติ ดตามและเยี ่ ย มเสริ ม พลั ง การดำเนิ น งานดานอนามัย สิ่ง แวดล อม ในสถานพั ฒ นา
เด็กปฐมวัย ณ โรงพยาบาลปาตอง จังหวัดภูเก็ต
- จัดประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- จัดทำ Infographic การจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- มีขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ จำนวน 1 เรื่อง
- จั ด ทำนิ ท าน (E-Tale) การดู แ ลสุ ข อนามั ย และอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มสำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
“เรื ่ อ งเล า ของมะยม เด็ ก แก น จอมซน” และสามารถดาวน โ หลดได ท ี ่ เ ว็ บ ไซต ส ำนั ก อนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม
http://env.anamai.moph.go.th/
2. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
- จั ด ประชุ ม พิ จ ารณาร า งแบบสำรวจและวางแผนสำรวจสถานการณ WASH ในโรงเรี ย น
มีกรอบคิดและแบบสอบถามและแผนการดำเนินงาน WASH โรงเรียน
รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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- ลงพื้นที่ทดลองใชแบบสำรวจและสำรวจสถานการณน้ำสะอาด สุขาภิบาล สุขอนามัย (WASH)
ในโรงเรียน จังหวัดลำปาง นาน สุพรรณบุรี เชียงใหม และสิงหบุรี
- ลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาการดำเนินงานสุขภาพอนามัยและสำรวจสถานการณ น้ำสะอาด
สุขาภิบาล สุขอนามัย (WASH) ในโรงเรียน จังหวัดนาน
- ติดตามความกาวหนาการดำเนินงานสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลที่จำวัดสามเณรโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ ณ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
- จัดประชุมหารือแบบสำรวจสถานการณน้ำสะอาด สุขาภิบาล สุขอนามัย (WASH) และขอมูล
อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
3. พั ฒ นาอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มในสถานที ่ / สถานบริ ก ารเป า หมายมี ก ารพั ฒ นาอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม
ตามเกณฑสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน Healthy Workplace Happy for Life
- จัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงาน “สถานที่ทำงานนา
อยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน”
- สถานที่ทำงาน สถานบริการ และสถานประกอบการ ที่ไดรับสนับสนุนการดำเนินงานผานเกณฑ
สถานที ่ ทำงานน า อยู  น า ทำงาน สถานบริ การแตงผม-เสริมสวย และโรงแรมนาอยู นาพัก จำนวน 120 แห ง
และสนับสนุนใบประกาศเกียรติคุณสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ สำหรับหนวยงาน/สถานที่ทำงาน ที่ผาน
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ ใหกับศูนยอนามัย
- จั ดทำเนื ้ อหาวิ ชาการอนามัยสิ่งแวดลอม สนับ สนุน การดำเนินงาน แพ็คเกจ ที่ 10 “สถาน
ประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดลอมดี มีสมดุลชีวิต”
4. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพผูสูงอายุ
- จัดประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานสำหรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสำหรับ
ผูสูงอายุ
- จัดทำมาตรฐานสำหรับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสำหรับผูสูงอายุ
- ลงพื้นที่สำรวจสถานการณการจัดสภาพแวดลอมในที่ พั กอาศัย และสถานที ่สาธารณะสำหรั บ
ผูสูงอายุ จังหวัดเชียงใหม สิงหบุรี จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
- จัดประชุมเตรียมการพัฒนา Healthy Work place รองรับ Pre aging
- ประชุมติดตามการจัดทำรางมาตรฐานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรกับ
ผูสูงอายุ
- ลงพื้นที่ติดตามความกาวหนาและรวบรวมขอมูลการจัดการมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมผูสูงอายุ
ที่เอื้อตอสุขภาพ จังหวัดสิงหบุรี
- จัดทำ (ราง) หลักเกณฑแนวทางการกำหนดมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับผูสูงอายุ
- จัดทำแบบจำลองบานผูสูงอายุและชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
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ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ จังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี

การประชุมเพื่อจัดทำแบบสอบถาม WASH in School

ติดตามความกาวหนาการดำเนินงานสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาล
ที่จำวัดสามเณรโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม
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การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงาน
“สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน”

ลงพื้นที่สำรวจสถานการณการจัดสภาพแวดลอมในที่พักอาศัยและสถานที่สาธารณะสำหรับผูสูงอายุ
ณ จังหวัดเชียงใหม

การประชุมจัดทำรางมาตรฐานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ

8) โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสำหรับผูสูงอายุ
หลักการและเหตุผล
สถานการณผูสูงอายุในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และพบวาเปนโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
ดวย เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย โรคดังกลาวสามารถนำไปสูภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตของ
ผูสูงอายุ ซึ่งปจจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอม มีความสำคัญตอการมีสุขภาพที่ดีของคนทุกชวงวัย และเปนสาเหตุ
การเจ็ บ ป ว ยและเสี ย ชี ว ิ ตที ่ ส ามารถป องกั น ได ดว ยการดำเนิน มาตรการดานอนามัย สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ตลอดชวงอายุ 4 กลุมวัย (Life Course Approach) อยางไรก็ตาม การจัดการสภาพแวดลอมสำหรับผูสู งอายุ
ทั้งที่บาน สถานดูแลผูสูงอายุ และพื้นที่สาธารณะในชุมชน ที่เอื้อตอการใชชีวิตและการมีสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุ
เชน ความสะอาด ทางลาดชัน การระบายอากาศในที่พักอาศัย เปนตน เปนสิ่งจำเปน เนื่องจากพบวา ผูสูงอายุ
จำนวนมาก เจ็ บ ป ว ยจากการพลั ด ตก หกล ม และนำไปสู  ป  ญ หาสุ ข ภาพด านอื ่ น ๆ ตามมา การดำเนิ น งาน
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ดานการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุเปนการสนับสนุนเปาหมายยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ด า นที ่ 1 การส งเสริมสุขภาพการปองกัน โรค และคุมครองผูบ ริโ ภคเปน เลิศ และ
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบส ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม กรมอนามั ย พ.ศ. 2563-2565
(ฉบับปรับปรุง) ในยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย และยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ โดยมุงหวังใหประชาชนทุ กคน ทุกกลุมวัยอยู ในสภาพแวดลอมที่ ดีต อสุขภาพ ดังนั้น
สำนั กอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม จึ งจั ด ทำโครงการส งเสริ ม การพั ฒ นาอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มที ่ เ อื ้ อต อการมี ส ุ ข ภาพดี
สำหรั บ ผู  ส ู งอายุ ขึ ้ น เพื ่ อส งเสริ มความรู  ด านการจัดการอนามัย สิ่ง แวดลอ มที่เหมาะสมสำหรับ ผูสูง อายุ แ ละ
การนำแนวทางการจั ดการด า นอนามั ย สิ ่ ง แวดลอ มที ่เหมาะสมสำหรับ ผู ส ูง อายุ ไปดำเนิน การ โดยหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมความรูดานการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ ใหกับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ
2. เพื ่ อจั ดทำแนวทางและมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสำหรับ ผูสูงอายุ
เพื่อสนับสนุนภาคีเครือขาย
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มีแนวทาง/มาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การมีสุขภาพดีสำหรับผูสูงอายุ

2. มีชุดความรูพรอมเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมสำหรับผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มี (ราง) หลักเกณฑแนวทางการกำหนด
มาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับ
ผูสูงอายุ
2. มีคำแนะนำอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับ
ผูสูงอายุ/สถานดูแลผูสูงอายุในสถานการณ
การระบาดของโรคโควิด-19
มีชุดนิทรรศการเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับผูสูงอายุ

ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสำหรับผูสูงอายุ
2. จัดประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) มาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสำหรับ

3. จัดทำ (ราง) หลักเกณฑแนวทางการกำหนดมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับผูสูงอายุ
4. จัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับผูสูงอายุ
5. จัดทำคำแนะนำอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับผูสูงอายุ/สถานดูแลผูสูงอายุในสถานการณการระบาดของ
โรคโควิด-19
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9) โครงการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและมลพิษสิ่งแวดลอม
เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพประชาชน
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลกและปจจัยภายในประเทศหลายประการ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร
และสภาพความเปนเมืองที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การเขาสูประชาคมอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลใหปญหามลพิษสิ่งแวดลอมตางๆ ทั้งมลพิษอากาศ มลพิษทางเสียง ปญหาสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย เปนตน ที่มีแนวโนมและความรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน
ทั้งทางตรงและทางออม จนนำไปสูการรองเรียนเหตุรำคาญตอหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
พระราชบั ญญั ต ิ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 เป น กฎหมายหลั กในการควบคุ ม กำกั บ ดู แล และแก ไขป ญหา
อนามัยสิ่งแวดลอมดังกลาว โดยใหอำนาจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมดานตางๆ
เพื่อการแกไขปญหาในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
ปจจุบันการประกอบกิจการเชิงพาณิชยมีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในกระบวนการผลิตสินคา
หรือบริการที่กอใหเกิดมลพิษหรือของเสียจากระบวนการผลิตหรือการใหบริการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงสรางความเดือดรอนรำคาญแกประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง เชน ปญหากลิ่นรบกวน ปญหาเสียงดัง
ปญหาฝุนละออง ปญหาสารเคมีและของเสียอันตราย เปนตน นอกจากนี้ยังพบปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมสำคัญ
ที ่ ก อป ญหาเหตุ ร ำคาญและผลกระทบต อสุขภาพ เชน ปญ หาการใชส ารเคมีทางการเกษตรเพื่ อเพิ่มผลผลิ ต
การคั ด แยกขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นชุ ม ชน เป น ต น ซึ ่ งป ญหาต างๆ เหล านี ้ ส  งผลกระทบโดยตรงต อสุ ขภาพ
ทั้งดานรางกายและจิตใจของประชาชน จนนำไปสูการร องเรียนผานทางสื่ อประชาสั มพั นธ หรือหนวยงานต างๆ
โดยเฉพาะหนวยงานราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการแกไขปญหาใหกับประชาชน
ในพื้นที่ โดยอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แตในปจจุบันการควบคุม กำกับ ดูแลกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพและแกไขปญหาเหตุรำคาญจนสำเร็จและเปนที่พอใจของทุกฝายนั้น จำเปนตองใชกฎหมาย
หลักเกณฑ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถจัดการและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลและโปรแกรมดานเหตุรำคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติในการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
3. เพื่อพัฒนาขอเสนอ มาตรการ ชุดความรู เครื่องมือ หลักเกณฑ และแนวทางในการการควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพและการจัดการเหตุรำคาญ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรดานอนามัยสิ่งแวดลอมและบำรุงรักษา
เครื่องมือวิทยาศาสตรฯ
5. เพื่อสนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ในการกำกับติดตามการบังคับใชกฎหมายดานเหตุรำคาญและกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
6. เพื ่ อ จั ด ทำข อ มู ล สถานการณ ค วามเสี ่ ย งด า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มจากการใช ส ารเคมีก ารเกษตร
และการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส เพื่อการเฝาระวังปญหาเหตุรำคาญและผลกระทบตอสุขภาพ
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เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มีรางกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 1. มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข จำนวน 3 ฉบับ
มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง
หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเษกษา วันที่ 2 มกราคม
2563
2. มีคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑดานสุขลักษณะและมาตรการปองกัน
อันตรายตอสุขภาพสำหรับการประกอบกิจการ
ผลิต สะสม แบงบรรจุธูป พ.ศ. 2563 (ประกาศ
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563)
3. จัดทำ (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กำหนดระยะหาง และหลักเกณฑในการควบคุม
และปองกัน มิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุ
รำคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูปฏิบัติงาน และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
อันเกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ ประเภทการเพาะพันธุ เลี้ยงและ
การอนุบาลสุกร พ.ศ. .... (อยูระหวางการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
2. มีขอมูลสถานการณความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม มีขอมูลสถานการณและความเสี่ยงดานอนามัย
จากการใชสารเคมีทางการเกษตร และการคัดแยกขยะ
สิ่งแวดลอมจากคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส
3. มีขอมูลสถานการณกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
มีขอมูลสถานการณกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
และการจัดการเหตุรำคาญในพื้นที่เปาหมาย
และเหตุรำคาญ
4. มีสื่อ/ชุดความรู สนับสนุนการจัดการเหตุรำคาญตาม มี (ราง) คูมือการจัดการเหตุรำคาญตามกฎหมายวา
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ดวยการสาธารณสุข
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ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาโปรแกรมการบังคับ ใชกฎหมายว าดว ยการสาธารณสุ ขด านการจัดการเหตุรำคาญและ
ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนา
ระบบการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม
3. จัดทำขอมูลสถานการณ กิ จการที่เปน อันตรายตอสุขภาพและเหตุรำคาญขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่เปาหมาย
4. จัดอบรมเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน
พรอมขึ้นขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกลิ่น จำนวน 2 รุน
5. จัดทำหลักสูตรอบรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท กรณีเหตุรำคาญ
6. สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่เพื่อกำกับติดตามและบังคับใชกฎหมายดานการจัดการเหตุรำคาญและ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
7. พัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติในการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและการจัด การ
เหตุรำคาญ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ มาตรการควบคุ ม การประกอบกิ จ การ
สักผิวหนังหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย พ.ศ. 2562 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563
- คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑดานสุขลักษณะและมาตรการปองกัน
อั น ตรายต อสุ ขภาพสำหรั บ การประกอบกิ จ การผลิ ต สะสม และแบ งบรรจุธ ู ป พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วั น ที่
25 กุมภาพันธ 2563)
- (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะหาง และหลักเกณฑในการควบคุม
และปองกัน มิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรำคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และผูอยูอาศัย
บริ เ วณใกล เ คี ย งอั น เกิ ดจากการประกอบกิจ การที่เปนอัน ตรายตอสุขภาพ ประเภทการเพาะพัน ธุ เลี้ย งและ
การอนุบาลสุกร พ.ศ. .... (อยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
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- จัดทำ (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑการปองกันกำจัดแมลงและสัตวที่
เปนพาหะนำโรคในสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. .... (อยูระหวางเสนอรัฐมนตรีลงนาม)
- มีขอมูลวิชาการ ผลกระทบ แนวทางในการควบคุมการประกอบกิจ การเกี่ยวนวดขาวด ว ย
เครื่องจักร
- มีขอมูลและจัดทำขอเสนอตอการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ประเภทการกิจการ
สักยันต หรือประเภทอื่น ๆ)
8. สรุปผลการตรวจวิเคราะห และจัดทำขอมูลสถานการณการปนเปอนสารเคมีและใหความรู
แกประชาชนในการเฝาระวังความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเคมีในชุมชนในพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย
ในพื้นที่เปาหมาย ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง
ภาพกิจกรรม

การอบรมเทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรภาคสนาม
และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวนพรอมขึ้นขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกลิ่น

10) โครงการพั ฒนาอนามั ยสิ ่ งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพจากปจ จัยเสี่ยงดา นอนามั ย
สิ่งแวดลอมในพื้นที่เฉพาะ
หลักการและเหตุผล
จากนโยบายรัฐบาลที่เนนการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว โดยสงเสริม
พัฒนาใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ อีกทั้งมีนโยบายกำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับการสงเสริมเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม เชน การสงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย การพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห งใหม และเรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเ ศษชายแดน
อย างต อเนื ่ อง เพื ่ อเพิ ่ มขี ดความสามารถในการแขงขัน และการพัฒ นาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและสงเสริม
ใหเกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมตางๆ ทำใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบ
โครงสร า งพื ้ น ฐาน สิ ท ธิ ป ระโยชน การลงทุ น ส ง ผลให เ กิ ด โรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ สถานประกอบกิ จ การ
ที่เปนเปาหมายของการพัฒนาเกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะเหลานี้ สิ่งที่ตามมาจากการพัฒนาและอาจสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชน เชน ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมตางๆ การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เปนตน รวมถึง
สถานที่ใหบริการตางๆ เชน โรงแรม รีสอรท รานอาหาร ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับนักทองเที่ยว นักลงทุน และผูที่ตอง
เดินทางเขาไปทำงานในพื้นที่ หากไมมีมาตรฐานที่ดีพออาจสงผลกระทบตอสุขภาพตอผูใชบริการเชนกัน ดังนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ จึงจำเปนตองมีขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ดังกลาว และการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนามาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอมของสถานที่
ใหบริการตางๆ เชน โรงแรม รีสอรท รานอาหาร มิใหสงผลกระทบตอสุขภาพแกผูใชบริการ อีกทั้งยังเปนการสราง
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ความมั่นใจใหกับผูใชบริการหรือผูบริโภค และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศอีกดวย นอกจากนี้ประชาชนจำเปน
ที่จะตองมีองคความรูในการเฝาระวังความเสี่ยงและปกปองดูแลสิทธิทางสุขภาพอันเกิดจากปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
ที่เกิดจากการพัฒนาในพื้นที่ และสามารถดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
วัตถุประสงค
1. เพื ่ อเสริ มสร า งขี ดความสามารถขององคกรปกครองสว นทองถิ่น ในการพัฒ นาระบบและกลไก
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม และการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่
2. เพื่อจัดทำขอมูลสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพในสถานที่ใหบริการที่พัก
ชั่วคราว เชน โรงแรม รีสอรท ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. เพื่อจัดทำข อมูลสถานการณ ความเสี่ ยงดานอนามัยสิ่ งแวดลอมจากการลั กลอบทิ้งกากของเสี ย
อันตรายในพื้นที่ EEC
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มีขอมูลอนามัยสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพใน
สถานที่ใหบริการพักอาศัยชั่วคราว เชน โรงแรม รีสอรท
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. มีมาตรฐานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่
ใหบริการที่พักชั่วคราว เชน โรงแรม รีสอรท เพื่อรองรับ
การทองเที่ยงในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. มีขอมูลสถานการณการปนเปอนสารเคมี และให
ความรูแกประชาชนในการเฝาระวังความเสี่ยงจากการรับ
สัมผัสสารเคมีในชุมชนในพื้นที่ลักลอบทิ้งกากของเสีย
อันตราย
5. มีขอมูลและจัดทำขอเสนอตอการควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ (ประเภทการเลี้ยงนกแอนกินรัง หรือ
ประเภทอื่น)
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ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
มีขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความ
เสี่ยงตอสุขภาพในสถานที่ใหบริการที่พักชั่วคราว เชน
โรงแรม รีสอรท ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มี (ราง) มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงแรม
มีขอมูลสถานการณและความเสี่ยงดานอนามัย
สิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีการเกษตรในพื้นที่
เปาหมาย
มีขอมูลสถานการณและปญหาจากการเลี้ยงนกแอน
กินรัง
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ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำมาตรฐานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่ใหบริการที่พักชั่วคราว เชน โรงแรม รีสอรท
เพื่อรองรับการทองเที่ยงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จัดประชุมกำหนดแนวทางในการเก็บขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่ใหบริการ
เพื่อพักอาศัยชั่วคราว
- ลงพื้นที่สำรวจขอมูลสถานการณและเก็บตัวอยางดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
จำนวน 10 จังหวัด ไดแก สระแกว ตราด กาญจนบุรี ตาก มุกดาหาร หนองคาย นครพนม สงขลา นราธิวาส
เชียงราย ดำเนินการระหวางเดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563
- รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทำรางสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่ใหบริการ
เพื่อพักอาศัยชั่วคราว
- จัดประชุมสรุปผลการสำรวจสถานการณความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานที่ใหบริการเพื่อ
พักอาศัยชั่วคราว
- จัดทำขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพในสถานที่ใหบริการที่พัก
ชั่วคราว เชน โรงแรม รีสอรท ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จัดทำ (ราง) คูมือมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอในโรงแรม
2. จั ดทำข อมู ล สถานการณ เ หตุ ร ำคาญและกิจ การที่เ ปน อั น ตรายต อสุ ขภาพขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนา
ระบบการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม
4. สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่เพื่อกำกับติดตามและบังคับใชกฎหมายดานการจัดการเหตุรำคาญและ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
5. สรุปผลการตรวจวิเคราะห และจัดทำขอมูลสถานการณการปนเป อนสารเคมีในพื้น ที่ที่มีการใช
สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่เปาหมาย ไดแก จังหวัดแพร จังหวัดรอยเอ็ด กรุงเทพมหานคร
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6. รวมกับภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาทองเที่ยว
- โครงการยกระดับอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย (Amazing
Thailand Safety & Health Administration : SHA)
- การยกระดับการทองเที่ยวดวยศักยภาพความมั่นคงดานสุขภาพ (3C : Care Clean Clear)
ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจขอมูลสถานการณและเก็บตัวอยางดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถานที่ใหบริการเพือ่ พักอาศัยชั่วคราว
จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดการ
เหตุรำคาญและควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ

11) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายและความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
หลักการและเหตุผล
แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ไดกำหนดหลักการสำคัญ
ที่ถือเปนหลักการพื้นฐานของงานอนามัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวย หลักความเสมอภาค หลักการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักการสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม หลักการ
พั ฒ นาที ่ ย ั ่ งยื น หลั กการป องกั น ไว ก อนและหลักการสิทธิและความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม โดยแบ งเปน 4
ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 ปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความ
รวมมือพหุภาคีและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางประชารัฐ ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเขมแข็งระบบ
บริหารจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และภาคี
เครื อข ายด า นอนามั ย สิ ่ งแวดล อมให มี ความรอบรูดานสิ่งแวดลอ มที่ส งผลตอสุขภาพ เพื่อใหการดำเนิน งาน
เปาประสงคหลัก คือประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีสุข
ภาวะและมีสวนรวมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองเรงดำเนินการเสริมสราง
ศักยภาพและการมีสวนรวมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม การเผยแพร ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจและ
ใหความรวมมือในการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม และเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานอนามัยสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรวมมือและความเขมแข็งภาคีเครือขายทุกระดับ
2. เพื่อสรางความรอบรูดานวิชาการและกฎหมาย สื่อสารสาธารณะและสรางกระแสสังคม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอนามัยสิ่งแวดลอม
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เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. เจาหนาที่สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในดานอนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 80
2. มี Key message ชุดความรูสำคัญ และการจัดการ
ความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม 6 เรื่อง
3. มีสถานการณความรอบรู และพฤติกรรมอนามัย
สิ่งแวดลอมของประชาชน

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
เจาหนาที่สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในดานอนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 34.67
มีชุดความรู จำนวน 2 เรื่อง และ Key message
จำนวน 6 ชุด
รายงานผลการดำเนินงานเครื่องมือสำรวจความรอบรู
และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมของประชาชนภายใต
สถานการณโรค COVID-19
4. มีกิจกรรมรณรงคสรางกระแสการขับเคลื่อนงาน
1. จัดกิจกรรมรณรงควันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย
อนามัยสิ่งแวดลอม
ประจำป 2563 ภายใตหัวขอ “อนามัยสิ่งแวดลอม
ปลอดภัย หางไกล COVID-19”
2. จัดเสวนาวิชาการวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป
2563 หัวขอ “บทบาทของนักอนามัยสิ่งแวดลอม
กับCOVID-19” ผานระบบ VDO Conference
และ Live Streaming ผาน FB ขาวสด และ FB
กรมอนามัย
3. จัดรายการ EH TV ผานการ Live ทางเพจเฟสบุค
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม จำนวน 7 ครั้ง
5. มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูงานอนามัย ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูงานอนามัย
สิ่งแวดลอมภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติด สิ่งแวดลอมในสถานการณโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
เชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
(COVID-19)
6. มีสื่อประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความรูดานอนามัย มีการประชาสัมพันธและจัดทำสื่อสาธารณะ
สิ่งแวดลอมแกภาคีเครือขาย
- Facebook สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
- อินโฟกราฟฟก 42 เรื่อง
- บทสัมภาษณ 10 เรื่อง
- ขาวแจก 4 เรื่อง
- ตอบโตขาว RRHL 13 เรื่อง
- ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
7. ภาคีเครือขายทุกระดับไดรับการเพิ่มศักยภาพและสราง ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ
ความเขมแข็ง และความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
ถอดบทเรียน และพัฒนาหลักสูตร อสม.ออนไลน
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ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลีย่ นเรียนรู
- จัดประชุม “พรอมรับมือ ไวรัสโคโรนา” ผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 40 คน
- จัดประชุม “แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข มิติ 2 ดานการจัดการขอมูลและความรู
ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 30 คน
- จัดประชุม “การปฏิบัติงานทีม Operation ในสถานการณ COVID-19”
2. เสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายดานอนามัยสิ่งแวดลอม
- หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดลอม
- การถอดบทเรียนและพัฒนาหลักสูตร อสม.ออนไลน
- จั ดประชุ มการสร า งความเข ม แข็งภาคีเ ครื อ ขา ยดานอนามั ย สิ ่ง แวดล อม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง
3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 26 คน
4. จัดทำ ชุดความรู จำนวน 2 เรื่อง และ Key message จำนวน 6 ชุด
- ชุดความรู เรื่อง “พรอมรับมือ ไวรัสโคโรนา”
- ชุดความรู เรื่อง แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข มิติ 2 ดานการจัดการขอมูล
และความรูของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
- Key message เรื่อง การกำจัดหนากากอนามัยใชแลว
- Key message เรื่อง การสุขาภิบาลที่อยูอาศัยในชวง COVID – 19
- Key message เรื่อง การกำจัดถุงยางอนามัยใหถูกวิธี
- Key message เรื่อง 3 ล ลด เลี่ยง ดูแล ปองกัน COVID – 19
- Key message เรื่อง ขอดีของการใชถุงผา
- Key message เรื่อง สวม 3 ดี
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4. การจัดรายการ EH TV ผานการไลฟทางเพจเฟสบุคสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม จำนวน 7 ครั้ง
- Ep.1 รักฉุดใจ นายสวมฉุกเฉิน (เดือนตุลาคม 2562)
- Ep.2 การจัดการขยะ (เนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย) (เดือน พฤศจิกายน 2562)
- Ep.3 การจัดบานอยางไร ใหเฮง ตอนรับปใหม (เดือนมกราคม 2563)
- Ep.4 ทำยังไงใหไดแฟน (ของขวัญวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย” (เดือนกุมภาพันธ 2563)
- Ep.5 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชวง COVID – 19 (เดือนมีนาคม 2563)
- Ep.6 อยูบาน...สงกรานต ตาน COVID-19
- Ep.7 วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป 2563
5. จัดกิจกรรมรณรงควัน อนามัยสิ ่งแวดล อมไทย ประจำป 2563 ภายใตหัวขอ “อนามัยสิ่งแวดล อ ม
ปลอดภัย หางไกล COVID-19”
- ประชาสั มพั น ธ และเชิ ญ ชวนหนว ยงานภาคี ทั่ว ประเทศรว มจัด กิจ กรรมรณรงคด านอนามั ย
สิ่งแวดลอม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ป 2563 (4 กรกฎาคม)
- คัดเลือกบุคคลและองคกรดีเดนดานอนามัยสิ่งแวดลอม
- จั ด งานวั น อนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มไทย ภายใต แ นวคิ ด “อนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มปลอดภั ย ห า งไกล
COVID-19” ซึ ่ งกิ จ กรรมประกอบด วย กล า วสดุดีในพระมหากรุณาธิคุรของศาสตราจารย ดร.สมเด็จ พระเจา
นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกาศ
ผลรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลและองคกรดีเดนดานอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2563 และจัดเสวนาวิชาการวันอนามัย
สิ่งแวดลอมไทย ป 2563 หัวขอ “บทบาทของนักอนามัยสิ่งแวดลอมกับ COVID-19”
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเครื่องมือสำรวจความรอบรูและพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมของ
ประชาชนภายใตสถานการณโรค COVID-19
7. คูมือวิชาการ ชุดความรู เทคโนโลยี ชุดนิทรรศการ และสื่อประชาสัมพันธ
- ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (เรื่องการจัดการขยะและพฤติกรรมการใชสวม
ที่ถูกตอง)
- ชุดนิทรรศการ “การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)”
- ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและสื่อประชาสัมพันธสำหรับเสริมสรางความรอบรู
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมอนามัยที่ดี
8. สื่อประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมแกภาคีเครือขาย ไดแก ประชาสัมพันธ
และจัดทำสื่อสาธารณะ: FB สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม อินโฟกราฟฟก 50 เรื่อง บทสัมภาษณ 10 เรื่อง ขาวแจก
7 เรื่อง ตอบโตขาว RRHL 17 เรื่อง ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
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ภาพกิจกรรม

การประชุมเรื่อง แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน
องคกรสรางสุข มิติ 2 ดานการจัดการขอมูลและความรู

การประชุมเรื่อง แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน
องคกรสรางสุข มิติ 2 ดานการจัดการขอมูลและความรู

การประชุมการสรางความเขมแข็งภาคีเครือขายดานอนามัยสิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย ภายใตแนวคิด “อนามัยสิ่งแวดลอมปลอดภัย หางไกล COVID-19”
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ตัวอยางการประชาสัมพันธรายการ EH TV

12) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และติดตามประเมินผลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
หลักการและเหตุผล
กรมอนามัยกำหนดวิส ัยทัศน มุงสูการเปน องค กรหลั กของประเทศในการอภิ บาลระบบสง เสริ ม
สุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี และภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมฯ พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) งานดานอนามัยสิ่งแวดลอมไดกำหนดไวใน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ และประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อใหหนวยงานที่มีภารกิจดานอนามัยสิ่งแวดลอม
พัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะสูงและสามารถอภิบาลระบบอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื ่ อสร า งความร ว มมื อเชิ งนโยบายและยุทธศาสตรกับ ภาคีเครือขาย เพื ่ อให การดำเนิ น งาน
อนามัยสิ่งแวดลอมเปนไปตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ที่กำหนด
2. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง บุคลากร ผูเกี่ยวของและ
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได
3. เพื่อพัฒนาสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
และมีการดำเนินงานตามเกณฑ PMQA
4. เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 และมีรายงาน
ความกาวหนาแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติฯ ประจำป 1 ฉบับ
2. มีระบบขอมูลและสารสนเทศดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร 1 ระบบ

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. (ราง) แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3
พ.ศ.2560-2564
2. (ราง) รายงานประเมินผลแผนยุทธศาสตรอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564
ระบบขอมูลสารสนเทศสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
(การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการสิ่งปฏิกูล
การดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital)
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เปาหมาย/ตัวชี้วัด
3. มีระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม 1 ระบบ
4. ยกระดับเปนองคกรสมรรถนะสูง (HPO) และมีการ
ดำเนินงานตามเกณฑ PMQA

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
ระบบติดตามผลการดำเนินงานและงบประมาณ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการทำงาน
และพัฒนายุทธศาสตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
อนามัยสิ่งแวดลอมระดับประเทศ ของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564”

ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำรางรายงานประเมินผลแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 ระยะครึ่งแผน
- รวบรวมและจัดทำขอมูล (ราง) แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนแผนยุทธศาสตร
อนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 เพื่อเสนอตอการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินแผนยุทธศาสตรอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
- จัดประชุมทีมเลขานุการคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เพื่อรวมจัดทำ (ราง) รายงานประเมินผลแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 ระยะครึ่งแผน
- จัดประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนยุ ทธศาสตร อนามั ยสิ่งแวดล อมแห งชาติ ครั้งที่
1/2563
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2. มี ข อมู ล ประเด็ น งานการจั ด การมูลฝอยติดเชื้อ การพัฒ นาอนามัย สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital การจัดสิ่งปฏิกูล ขอมูล โรคพยาธิใ บไม ตั บ โรคอุจ จาระรว งเฉี ย บพลั น
และโรคอุจจาระรวง
3. กำกับ ติดตาม การใชจายงบประมาณและผลการดำเนินงานสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
- จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม จำนวน 12 ครั้ง
- จัดประชุมคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม จำนวน 3 ครั้ง
- กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณเพื่อเสนอตอผูบริหาร และนำสง
ขอมูลขึ้นเว็บไซตหนวยงาน
- ลงพื้นที่รวมกับทีมกรมอนามัยเพื่อตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เขตบริการสุขภาพที่ 1, 7, 8, 9, และ 10
4. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- พิธลี งนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
- จัดประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการทำงานและพัฒนายุทธศาสตรการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมระดับประเทศ
- จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บ ั ติ การ “การติดตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานอนามัย สิ่ งแวดล อ ม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564”
5. สนับสนุนการดำเนินงานตางประเทศดานอนามัยสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนผูแทนสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมในการเขารวมประชุม The 5th Meeting of ASEAN
Health Cluster 2 on Responding to all hazards and emerging threats ระหว า งวั น ที ่ 29 - 31 ตุ ล าคม
2562 ณ เมืองเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
- สนับสนุนผูแทนสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมในการเขารวมประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 27 - 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรม
มะนิลา กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส
ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรอนามัยสิง่ แวดลอมแหงชาติ
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การประชุมคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมที่จัดโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

การประชุมนักอนามัยสิ่งแวดลอม

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบตั ิราชการ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการทำงานและพัฒนายุทธศาสตร
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมระดับประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564”

การเขารวมประชุม The 5th Meeting of ASEAN Health Cluster 2 on Responding to all hazards
and emerging threats ณ เมืองเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 62

13) โครงการสงเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ
หลักการและเหตุผล
ประเทศทั่วโลกมีเปาหมายมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสรางความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน โดยมีเปาหมายที่ 3 วาดวยการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี
เปาหมายที่ 4 การเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม และเปาหมายที่ 6 การสรางความมั่นใจการเขาถึง
น้ำสะอาด การสุขาภิบาลและสุขอนามัยสำหรับทุกคน สำหรับประเทศไทย พบวายังมีประชาชนกลุมเปราะบาง
ซึ่งอยูในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร เชน เด็กในโรงเรียนและชุมชน ที่อยูในถิ่นทุรกันดาร และกลุมประชาชนที่อยูใน
สถานที่ซึ่งมีความจำกัดของสภาพแวดลอม อันอาจมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพ เชน ในเรือนจำ ซึ่งมี
ความแออัดมาก เนื่องจากมีจำนวนผูตองขังในเรือนจำทั่วประเทศกวาสามแสนคน ในขณะที่มีเรือนจำรองรั บ
ผูตองขังไดประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นคน ดังนั้น ปจจัยพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ที่ตองคำนึงถึงสำหรับ
ประชาชนกลุมเปราะบาง ไดแก การสุขาภิบาลที่พักอาศัย ความเพียงพอของสวม การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ความเพียงพอและคุณภาพของอาหารและน้ำ ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญในการปกปองสุขภาพและปองกัน
โรค โดยเฉพาะโรคติดตอ อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และผิวหนัง เปนตน และภายใต
แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ไดกำหนดมาตรการสงเสริมการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับประชาชนกลุมเปราะบาง เพื่อใหคนทุกคนสามารถไดรับบริการขั้นพื้นฐานและได อยู
ในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพดี ทั้งนี้ ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคที่ทรงหวงใย
พสกนิกรชาวไทย จึงทรงมีพระราชดำริใหมีโครงการดูแลประชากรกลุมเปราะบางตาง ๆ ทุกกลุมอยางครอบคลุม
ทุกมิติ รวมทั้งการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลังของสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื ่ อ ส ง เสริ ม ความรู  ด  า นการจั ด การอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ มที ่ เ อื ้ อ ต อ การมี ส ุ ข ภาพดี ข องประชาชน
กลุมเปราะบาง ใหกับผูเกี่ยวของและกลุมเปาหมายในสถานที่และพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ
2. เพื่อสงเสริมการจัดการความรูและขอมูลเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับประชาชนกลุมเปราะบาง
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
มีชุดความรู/ขอมูล/สื่อความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับประชาชนกลุมเปราะบาง
(เด็ก และผูตองขังในเรือนจำ)

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มีคูมือแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ
2. มีปฏิทินความรูการดูแลสุขอนามัยและอนามัยสิ่ง
แดวลอมสำหรับเด็กนักเรียน “เด็กไทยรูสุขอนามัย
ชนะชัยภัยทุกโรค”
3. มี (ราง) คูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนบานไกล/สถานที่จำวัดในโรงเรียนพระปริยัติ

ผลการดำเนินงาน
1. จัดประชุมจัดทำแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจำ และหารือแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ความรูเกี่ยวกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจำ
2. จัดประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแดวลอมในเรือนจำ
3. มีคูมือแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ
4. มีฐานขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจำ
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5. ปฏิทินความรูการดูแลสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับเด็กนักเรียน “เด็กไทยรูสุขอนามัย
ชนะชัยภัยทุกโรค”
6. จัดทำตนฉบับคูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียนบานไกล/สถานที่จำวัดในโรงเรียนพระปริยัติ
14) โครงการสงเสริมการจัด การอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหเกิด
การเจ็บปวยและเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก จากขอมูลรายงานผูปวยยืนยันทั่วโลกจากโรคดังกลาวพบการติดเชื้อ
กระจายไป ทั่วโลกรวม 173 รวมจำนวน 220,846 ราย มีอาการรุนแรง 6,827 ราย เสียชีวิต 8,988 ราย โดยมียอด
ผูปวยยืนยันในพื้นที่ที่มีการระบาดอยางเนื่อง ไดแก จีน 80,928 ราย ฮองกง 193 ราย มาเกา 17 ราย เกาหลีใต
8,565 ราย อิตาลี 35,713 ราย อิหราน 17,361 ราย ฝรั่งเศส 9,134 ราย สเปน 14,769 ราย สหรัฐอเมริกา 9,464
ราย สวิสเซอรแลนด 3,115 ราย นอรเวย 1,609 ราย ญี่ปุน 923 ราย เดนมารก 1,132 ราย เนเธอรแลนด 2,051
ราย สวีเดน 1,301 ราย สหราชอาณาจักร 2,626 ราย และเยอรมนี 12,824 ราย สำหรับประเทศไทย พบผูติดเชื้อ
ยืนยันยอดสะสมอยูที่ ๒๗๒ ราย อยูระหวางการรักษาพยาบาล จำนวน ๒๒๘ ราย เสียชีวิต ๑ ราย ซึ่งขณะนี้ยังพบ
ผูที่มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้ออีกเปนจำนวนมาก (ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓) หากพิจารณาจากเสนทาง
การแพรระบาดของโรค จะเห็นไดวาโรคดังกลาวสามารถแพรกระจายไดโดยผานการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวย
เชน น้ำมูก น้ำลาย ที่มาจากการไอ จาม การบวนน้ำลาย การกินอาหาร หรือน้ำดื่มที่มาจากภาชนะ ชอน แกว
เดียวกัน ทั้งหมดลวนแลวแตเปนการติดตอผานการมีพฤติกรรมอนามัยที่ไมถูกตอง จึงจำเปนอยางยิ่งตองสร าง
ความเขาใจรวมกันของประชาชน และสรางแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับปองกัน ควบคุม และจัดการ
ความเสี่ยงการแพรระบาดของประชาสัมพันธ สรางความตระหนัก ความรอบรู และสรางระบบการสงเสริมสุขภาพ
และการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินสาธารณภัย รวมทั้งภัยทางสุขภาพ ซึ่งจะทำใหสามารถลดความเสี่ยง
และผลกระทบด า นสุ ขภาพให แก ป ระชาชนผ านกลไกความรว มมื อ ของหนว ยงานภาคี เครื อข ายทั้ งสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งแกนนำชุมชน ที่จะชวยกันสนับสนุนการปฏิบัติงาน เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
องคความรูเฉพาะดาน เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเตรียมทรัพยากรใหเกิดขึ้นอยางสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเปน
การคุมครองสิทธิของประชาชนใหมีสุขภาพดีไดในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ แนวทางการดูแล ควบคุม ปองกัน และ
ลดโอกาสเสี่ยงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตนเองและสังคม
2. เพื่อสรางความรวมมือภาคีเครือขายทุกระดับในการจัดการลดและปองกันความเสี่ยงทางดานอนามัย
สิ่งแวดลอม และสุขภาพจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มีกิจกรรมการสื่อสาร สรางความรอบรูเพื่อใหเกิด
ความตระหนักและแนวทางการปฏิบัติเพื่อการดูแล
ควบคุม ปองกัน และปรับพฤติกรรมอนามัยสำหรับ
ภาคีเครือขายภาครัฐ เอกชน ประชาชน กรณี

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มีการจัดกิจกรรมรณรงค “CLEAN Together : คน
ไทยรวมพลังปองกันโรค”
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ อุปกรณ สื่อประชาสัมพันธทีม
SEhRTกรมอนามัย สาหรับเจาหนาที่ทุกระดับ เพื่อ
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เปาหมาย/ตัวชี้วัด
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
สนับสนุนการทากิจกรรมสรางความรอบรูในพื้นที่ และ
การจัดตั้งจุดคัดกรองความเสี่ยงจากโรค COVID-19 :
หนากากอนามัย สบูเหลว เสื้อกั๊ก เสื้อโปโล และวัสดุ
อื่นๆ
2. มีการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และ
1. จัดประชุมคณะทำงานตอบโตภาวะฉุกเฉินและสา
ทีมงานเพื่อเตรียมความพรอมสรางแนวปฏิบัติ และ
ธารณภัยดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงการแพรระบาดโรคติด กรมอนามัย
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. จัดประชุมคณะทำงานกลุมภารกิจยุทธศาสตรและ
วิชาการ (Strategic and Technical Advisory
Group: STAG)
3. จัดประชุมคณะทำงานกลุมภารกิจปฏิบัติการ
(Operation) กรมอนามัย
4. จัดประชุมคณะทำงานยอยดานวิชาการ ภายใต
คณะทำงานกลุมภารกิจยุทธศาสตรและวิชาการ
(Strategic and Technical Advisory Group: STAG)
ผลการดำเนินงาน
1. จั ด กิ จ กรรมรณรงค “CLEAN Together : คนไทยรวมพลั ง ป อ งกั น โรค” เพื ่ อ รณรงค ส ร างกระแส
การเสริมสรางความรอบรู การปองกันและลดปจจัยเสี่ยงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และมีกิจกรรม ดังนี้
- พิธีเปดงาน “CLEAN Together: คนไทยรวมพลังปองกันโรค”
- การเสวนา เรื่อง “CLEAN Together: คนไทยรวมพลังปองกันโรค
- เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน
- ปลอยขบวนรถขนสงสาธารณะ/รถ Delivery
2. จัดประชุมคณะทำงานตอบโตภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
กรมอนามัย ดวยวิธี Web Conference เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอบโตภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยดานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม จำนวน 29 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ - กันยายน 2563)
3. จัดประชุ มคณะทำงานกลุ  มภารกิ จ ยุ ทธศาสตร และวิช าการ (Strategic and Technical Advisory
Group :STAG)
4. จัดประชุมคณะทำงานกลุมภารกิจปฏิบัติการ (Operation) กรมอนามัย (2 พ.ค. 63/ 5 พ.ค. 63/20
พ.ค.63/ 18 พ.ค. 63) และลงปฏิบัติงานเพื่อใหความรูปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. จัดประชุ มคณะทำงานย อยด า นวิช าการ ภายใตคณะทำงานกลุมภารกิจ ยุ ทธศาสตร และวิช าการ
(Strategic and Technical Advisory Group: STAG)
6. จัดประชุมแนวทางปฏิบัติในการบริจาคในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2563
7. ติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณการปพรระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
8. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ อุปกรณ สื่อประชาสัมพันธทีม SEhRT กรมอนามัย สำหรับเจาหนาที่ทุกระดับ

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 65

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค “CLEAN Together : คนไทยรวมพลังปองกันโรค”

ลงปฏิบัติงานเพื่อใหความรูปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

15) โครงการเสริ มสร า งความรอบรูด า นการจัด การอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อรอบรับสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หลักการและเหตุผล
ป จ จุ บ ั น ประเทศไทยเผชิ ญ สถานการณ ป  ญ หาการระบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรน า 2019
(COVID-19)(Coronavirus disease 2019) สงผลใหเกิดประชาชนทั้งในและตางประเทศที่อาศัยอยูในประเทศไทย
อยู  ในภาวะติ ดเชื้ อ เจ็ บ ป ว ย และบางรายเสีย ชีว ิต ซึ่งโรคดังกลาวสามารถแพรกระจายไดโดยผานการสัมผัส
สารคัดหลั่งของผูปวย เชน น้ำมูก น้ำลาย ที่มาจากการไอ จาม การบวนน้ำลาย การกินอาหาร หรือน้ำดื่มที่มาจาก
ภาชนะ ชอน แกว เดียวกัน ทั้งหมดลวนแลวแตเปนการติดตอผานการมีพฤติกรรมอนามัยที่ไมถูกตอง นอกจากนี้
ในเชิงการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินดังกลาว กรมอนามัย ไดมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนอง
ตอภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health
Emergency Operation Center :EHEOC) และระบบบั ญ ชาเหตุ ก ารณ (Incident Command System: ICS)
ที่ทำหนาที่ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ สรางความตระหนัก ความรอบรู และสรางระบบการสงเสริมสุขภาพและการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉิน สาธารณภัย รวมทั้งภัยทางสุขภาพ ซึ่งจะทำใหสามารถลดความเสี่ยง
และผลกระทบด า นสุ ขภาพให แก ประชาชนผ านกลไกความร ว มมื อของหน วยงานภาคี เ ครื อข ายทั ้ งส วนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งแกนนำชุมชน ที่จะชวยกันสนับสนุนการปฏิบัติงาน เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
องคความรูเฉพาะดานเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเตรียมทรัพยากรใหเกิดขึ้นอยางสะดวกรวดเร็ว ตลอดจน
เปนการคุมครองสิทธิของประชาชนใหมีสุขภาพดีไดในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย
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วัตถุประสงค
1. เพื ่ อ สร า งความรู  ความเข า ใจเกี ่ ย วกั บ แนวปฏิ บ ั ติ คำแนะนำแนวทางการดู แ ล ควบคุ ม ป อ งกั น
และลดโอกาสเสี่ยงการแพรระบาดของโรค COVID-19 สำหรับประชาชน สถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ เอกชน
และสถานประกอบกิจการประเภทตาง ๆ
2. เพื่อสรางความตระหนัก และแนวทางการปรับพฤติกรรมอนามัยสำหรับประชาชนในการปองกันตนเอง
จากโรค COVID-19
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
มีคูมือ สื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม
ปองกัน และปรับพฤติกรรมอนามัยเพื่อลดความเสี่ยง
จากโรค COVID-19 4 เรื่อง

ผลงานตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. มีคูมือการบัญชาการเหตุการณและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย
2. มีคูมือมาตรการและแนวทางในการดูแลดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. มีคูมือพฤติกรรมอนามัยเพื่อลดโรค
4. มีโปสเตอร เรื่อง 3 จุดอันตราย 4 จุดเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำคูมือการบัญชาการเหตุการณและมาตรฐานการปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย
2. จัดทำคูมือมาตรการและแนวทางในการดูแลดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. จัดทำคู  มื อพฤติ กรรมอนามั ย เพื่ อลดโรค และจั ด ทำโปสเตอรส ว มสาธารณะ เรื่อง 3 จุดอัน ตราย
4 จุดเสี่ยง

3.2 ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย (งบรายจายอื่น)

1) โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบพื้นที่หองปฏิบัติการชุมชนเพื่อสังคมผูสูงอายุ
โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบพื้นที่หองปฏิบัติการชุมชนเพื่อสังคมผูสูงอายุ เปนโครงการวิจัยตอเนื่อง 2 ป
(ป 2562 - 2563) โดยในป 2562 (ระยะที่ 1) ไดมีการสังเคราะหระบบ รูปแบบ และกลไกที่เหมาะสมในการสราง
พื้นที่หองปฏิบัติการชุมชน (Community Laboratory) สำหรับผูสูงอายุ เพื่อใหเปนพื้นที่การเรียนรู ฝกปฏิบัติ
ทดลอง และวิจัยภาคสนามอยางเปนองครวม (Holistic Approach) และเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการติดตาม
ประเมินผลและตอยอดนำรูปแบบ แนวทางไปใชประโยชน ในป 2563 (ระยะที่ 2) จึงกำหนดการดำเนินงานเพื่อให
เกิ ด กระบวนการพั ฒ นาที่ ต อบสนองความต อ งการของประชาชนในชุ ม ชนสำหรั บ ดู แ ลสภาพสิ ่ ง แวดล อ ม
ที่เหมาะสมสำหรับผูสูงวัย นำไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาใหเกิดพื้นที่หองปฏิบัติการ
ชุมชนและสามารถนำไปทดลองใชและขยายผลในพื้นที่อื่นตามบริบทชุมชนที่แตกตางกันไป เกิดประโยชนสำหรับ
การพัฒนาเชิงนโยบายสามารถนำผลที่ไดไปใชในการวางแผนเตรียมความพรอมเพื่อรองรับความเปนสังคมผูสูงอายุ
ตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสถานการณบริบทพื้นที่และปจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานตำบลตนแบบบูรณาการ
สงเสริมสุขภาพกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
2. เพื่อศึกษากลไกและทดลองรูปแบบพื้นที่หองปฏิบัติการชุมชนเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
3. เพื่อประเมินผลการทดลองใชรูปแบบพื้นที่หองปฏิบัติการชุมชนเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
4. เพื่อจัดทำฐานขอมูลพื้นที่หองปฏิบัติการชุมชน และเผยแพรเปนตนแบบแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาและ
ขยายผลในพื้นที่อื่นตอไป
5. เพื่อติดตามประเมินผลการทดลองใชรูปแบบพื้นที่หองปฏิบัติการชุมชนเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
6. เพื่อสรางเครือขายและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนารูปแบบพื้นที่หองปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
รองรับสังคมผูสูงอายุ
7. เพื ่ อ จั ด ทำข อ เสนอเชิ ง นโยบายสำหรั บ การพั ฒ นานโยบายภาครั ฐ แนวทางการพั ฒ นารู ป แบบ
หองปฏิบัติการชุมชนและการบริหารจัดการในระดับพื้นที่หรือชุมชนเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
ผลการดำเนินงาน
1. สถานการณสังคมผูสูงอายุและวิถีสุขภาวะ (Healthy Lifestyle) ของชุมชนพื้นที่ตนแบบ
2. ชุดความรู 24 พื้นที่ตนแบบหองปฏิบัติการชุมชนเพื่อสังคมผูสูงอายุ
3. ขอเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
ภาพกิจกรรม

2) โครงการศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของของเสียทางการแพทยจากสถานบริการการสาธารณสุข
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทางการแพทยจากสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดการของเสียทางการแพทย ซึ่งประกอบดวย
มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) อาทิ ของเสียสารเคมี (Chemicals
waste) ยาหรือเภสัชภัณฑ (Pharmaceuticals waste) และของเสียกัมมันตรังสี (Radioactive waste) รวมไปถึง
เลื อ ด หนอง อุ จ จาระ ป ส สาวะของผู  ป  ว ย ทั ้ ง จากการชำระล า งของเสี ย จากตั ว อย า งส ง ตรวจที ่ เ หลื อ จาก
หองปฏิบัติการและการทดลองวิจัย ของเสียที่เปนของเหลวทั้งหมดจะถูกเทลงไปรวมกันที่ระบบบำบัดน้ ำเสี ย
(Waste water) โดยในป 2562 ได ค ั ด เลื อ กสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข จากสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑการแบง
ระดับระบบบริการสุขภาพ ครอบคลุมสถานบริการการสาธารณสุขทุกระดับและทุกขนาด ไดแก ระดับปฐมภูมิ
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.) ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลขนาด F1 F2 F3 และ M2) และระดับ
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ตติยภูมิ (โรงพยาบาลขนาด M1 S และ A) กระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 10 แหง และนำผล
จากการศึกษาสถานการณเกี่ยวกับของเสียทางการแพทยและการบริหารจัดการมาเปนข อมูลในการวิเคราะห
สถานการณ และสภาพป ญหาในระดั บ ประเทศ ตลอดจนความเปนไปไดส ำหรับ สถานบริการการสาธารณสุข
แตละขนาดเพื่อพัฒนาระบบการจัดการของเสียทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางการจัดการของเสีย
ทางการแพทยที่เหมาะสมสำหรับของเสียทางการแพทย รวมไปถึงการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเปนขอมูล
นำไปสูการวางแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการขยายผลใหครอบคลุมสถานบริการการสาธารณสุขสังกัดหนวยงาน
อื่นตอไป
วัตถุประสงค
ป 2562
1. ศึกษาแนวทางการจัดการของเสียทางการแพทยของสถานบริการสาธารณสุขในปจจุบันทั้งในและ
ตางประเทศ
2. ศึ ก ษาประเภท ชนิ ด ปริ ม าณ อั ต ราการเกิ ด เส น ทางการเกิ ด และกลไกในการจั ด การของเสี ย
ทางการแพทยของสถานบริการการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.ศึกษาและประเมินสภาพการณอันตรายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการจัดการของเสียทางการแพทย
ของสถานบริการการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. ศึกษาประสิทธิภาพระบบบาบัดน้ำเสียของสถานบริการการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
5. จัดทาขอเสนอเชิงนโยบายตอการจัดการของเสียทางการแพทยของสถานบริการสาธารณสุข สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ป 2563
1. เพื่อจัดทำรูปแบบระบบที่เหมาะสมสำหรับการการจัดการของเสียทางการแพทยแตละประเภทของสถาน
บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื ่ อ พั ฒ นาสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข นำร อ งในการจั ด การของเสี ย ทางการแพทย แ ต ล ะประเภท
ของสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. เพื ่ อ จั ด ทำแนวทางและข อ เสนอเชิ ง นโยบายต อ การจั ดการของเสี ยทางการแพทย แต ละประเภท
ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลการดำเนินงาน
1. รายงานโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทางการแพทยจากสถาน
บริการการสาธารณสุขในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ชุดขอมูลสถานการณการจัดการของเสียทางการแพทยจากสถานบริการการ สาธารณสุขสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ชุดความรูแนวทางการจัดการของเสียทางการแพทยจากสถานบริการการสาธารณสุข
4. ขอเสนอเชิงนโยบายตอการจัดการของเสียทางการแพทย
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ภาพกิจกรรม

3) โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับชุมชนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับชุมชนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี
เปนโครงการวิจัยตอเนื่อง 3 ป (ป 2561 - 2563) โดยในป 2561 – 2562 (ระยะที่ 1 และ 2) ไดดำเนินโครงการวิจัย
เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอมโดยชุมชน ซึ่งศึกษาสถานการณและคนหา
ตัวแบบการพัฒนานวัตกรรมฯ ระดับชุมชน ใน 17 ชุมชน ใน 4 ภาค ใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)
จากการศึกษาใน ๒ ระยะแรก ทำใหไดตัวแบบที่ดีสำหรับทองถิ่นชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมฯ ดานอนามัย
สิ่งแวดลอม จำนวน 17 ตนแบบ และในป 2563 (ระยะที่ 3) นำตัวแบบการดำเนินงานของชุมชนฯ เปาหมาย
ในระยะที่ 1 และ 2 ไปประยุกตใชในการดำเนินงานของชุมชนเปาหมายใหม จำนวน ๘ ชุมชน ใชวิธีการวิจัย
ปฏิ บ ั ต ิ การ (Action Research) เพื ่ อให ได ข อ มูล ที่ จ ะนำไปสู การสั งเคราะหร ู ป แบบ (Prototype) การพัฒ นา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน และจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
สำหรับชุมชนและทองถิ่น
วัตถุประสงคหลัก
ป 2561
1. เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชนเปาหมาย
2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชนเปาหมาย
3. เพื่อวิเคราะหปจจัยความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนเปาหมาย
ป 2562
1. เพื ่ อศึ กษาสถานการณ อนามั ย สิ ่ง แวดล อ มและสุ ขภาพที่เ กี ่ย วข องกั บ การพั ฒ นานวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดลอม และวิเคราะหปญหา (Gaps Analysis) โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
2. เพื่อเสริมสรางความรูและจัดกิจกรรมการพัฒ นาตอยอดนวัต กรรมอนามัยสิ่งแวดล อมของชุ มชน
แบบมีสวนรวม
3. เพื่อประเมินผลการดำเนิน งานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดลอมของชุ มชน
เปาหมาย
ป 2563
1. เพื่อประเมินและวิเคราะหสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชนเปาหมาย
2. เพื่อสนับสนุนการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนและทองถิ่น ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนที่เปนตนแบบ
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3. เพื่อประเมิ นผลการนำรูป แบบนวัต กรรมและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ ่งแวดล อมชุมชนจากชุ มชน
ตนแบบไปดำเนินการ
4. สังเคราะหรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชนและวิเคราะห
ความสำเร็จ และจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย
ผลการดำเนินงาน
1. เรื่องเลา 17 ชุมชนตนแบบ
2. รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอมระดับชุมชน
3. ขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับชุมชนและทองถิ่น
“อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อทองถิ่นและชุมชนนาอยู” (GREEN and Healthy Cities & Communities)
4. รายงานสรุปผลโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับชุมชนที่เอื้อตอ
การมีสุขภาพดี ป 2560 – 2563
ภาพกิจกรรม

4) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคารสาธารณะของประเทศไทย
โครงการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การมลภาวะอากาศภายในอาคารสาธารณะของประเทศไทย
เปนโครงการวิจัยตอเนื่องตั้งแตป 2562 – 2563 โดยป 2562 (ระยะที่ 1) ศึกษาสถานการณคุณภาพอากาศและ
ปญหาสุขภาพของผูใชอาคารสาธารณะ ความสัมพันธระหวางคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะและผลกระทบ
ต อสุ ขภาพ พร อมเสนอแนะแนวทางและมาตรการจัดการและแกไขปญ หามลภาวะอากาศภายในอาคารและ
ผลกระทบตอสุขภาพ และนำไปสูการกำหนดคามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะและกำหนด
แนวทางและกลไกการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ และในป 2563 (ระยะที่ 2) ดำเนินงานอยูบน
พื้นฐานความรูและประสบการณที่ไดจากโครงการวิจัยระยะที่ 1 (ป 2562) ซึ่งไดจัดทำเกณฑคาเฝาระวังคุณภาพ
อากาศภายในอาคารสาธารณะ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศที่เหมาะสมสำหรับ
อาคารสาธารณะของประเทศไทย และจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายตอการพัฒนาระบบกลไกการจัดการคุณภาพ
อากาศภายในอาคารสาธารณะของประเทศไทย
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วัตถุประสงค
ป 2562
1. เพื่อศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคารและปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ
2. เพื่อศึกษาสถานการณปญหาผลกระทบตอสุขภาพของผูใชอาคารสาธารณะ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะและผลกระทบตอสุขภาพ
4. เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการจัดการปญหามลภาวะอากาศภายในอาคารและผลกระทบตอสุขภาพ
5. เพื ่ อจั ดทำข อเสนอเชิ งนโยบายตอการกำหนดมาตรฐานคาเฝาระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร
สาธารณะ และขอเสนอตอการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะของประเทศไทย
ป 2563
1. เพื่อเฝาระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะและผลกระทบตอสุขภาพของผูใชอาคาร
2. เพื่อประเมินผลเกณฑคาเฝาระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคารสาธารณะ
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคารสาธารณะที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบตอ
สุขภาพประเภทอาคารกลุมเสี่ยง ประเภทอาคารศูนยเด็กเล็ก
5. เพื ่ อจั ดทำข อเสนอเชิ งนโยบายตอการพัฒ นาระบบกลไกการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร
สาธารณะของประเทศไทย
ผลการดำเนินงาน
1. (ราง) การจัดการมลภาวะอากาศในอาคารสาธารณะ จำนวน 7 ประเภท ไดแก โรงมหรสพ โรงแรม
โรงพยาบาล อาคารดูแลผูสูงอายุ ศูนยเด็กเล็ก อาคารสถานบริการ/อาคารทาอากาศยาน อาคารสำนักงาน
2. (ราง) ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑคาเฝาระวังคุณภาพอากาศในอาคารสาธารณะ
3. ขอเสนอเชิงนโยบายตอการพัฒนาระบบกลไกการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะของ
ประเทศไทยที่เหมาะสม
ภาพกิจกรรม
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3.3 ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
1) รอบ 6 เดือนแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คะแนนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (เมษายน) ขอมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
คะแนนประเมินตนเองของหนวยงาน
คะแนนผล กอนอุทธรณ

4.4970

คะแนนผล หลังอุทธรณ

4.5070

4.7131

1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
5.0000
4.5000
4.0000

1.10 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ (รอยละ 80 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพ ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป)

3.5000

1.18 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ - รอยละ 65 ของเทศบาลมี
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึ้นไป - รอยละ 5 ของ อบต. มีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู

3.0000
2.5000
2.0000
1.5000
1.0000
2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการหนวยงาน

0.5000

1.21 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทัน
ตอสถานการณ เสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/
ประกาศ)

0.0000

2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรม
อนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA
2558/ PMQA 4.0

1.23 รอยละของตัวชี้วัดเฝาระวังฯ ไดรับการนําเขาในระบบ
DoH Dashboard

2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การ
บริหารงาน

2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสราสุข (2.21)
บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) คะแนน 1.32
เต็ม 1.5 (2.22) การจัดการขอมูลและความรู (Data
Management & Knowledge Management) คะแนน 1.5
เต็ม 1.5 (2.23) ความผูกพันตอองคกร (Employee Engag

ตัวชี้วัดทุกตัวมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ตัวชี้วัด

คะแนน
ประเมิน
(ตนเอง)

กอน อุทธรณ หลัง อุทธรณ
คะแนน
คะแนน
ประเมิน
ประเมิน
(เจาภาพ/คกก.) (เจาภาพ/คกก.)

1. นโยบายสำคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (บังคับ 5 ตัวชี้วัด)
1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได
5.0000
5.0000
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
1.10 รอยละของจั งหวัดมีร ะบบจั ดการปจ จัยเสี่ย งดาน
สิ่งแวดลอมที ่ส งผลกระทบต อสุขภาพ (รอยละ 80 ของ
5.0000
4.0000
จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผล
กระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีขึ้นไป)
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5.0000
5.0000
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ตัวชี้วัด
1.18 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
- รอยละ 65 ของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการ อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
- ร อ ยละ 5 ของ อบต. มี ก ารจั ด การอนามั ย
สิ ่ ง แวดล อ มเพื ่ อ ชุ ม ชนและท อ งถิ ่ น น า อยู  ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.21 ร อยละของกฎหมายระดั บ อนุ บ ั ญ ญัติ ที่ ไ ดร ั บ การ
พั ฒ นา ทั น ต อสถานการณ เสนอต อคณะกรรมการตาม
กฎหมาย (กฎ/ประกาศ)
1.23 ร อยละของตั ว ชี ้ ว ั ดเฝ า ระวั งฯ ได ร ั บ การนำเขาใน
ระบบ DoH Dashboard
2. ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
2.1 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการควบคุ ม การกำกั บ ดู แล
การบริหารงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสราสุข
(2.2.1) บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body)
คะแนน 1.32 เต็ม 1.5
(2.2.2) การจั ด การข อ มู ล และความรู  (Data
Management & Knowledge Management) คะแนน
1.5 เต็ม 1.5
(2.2.3) ความผู ก พั น ต อ องค ก ร (Employee
Engagement) คะแนน 2.0 เต็ม 2.0
2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.4 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการดำเนิน งานเพื่อสนับสนุน
กรมอนามั ย ก า วสู  อ งค ก รที ่ ม ี ส มรรถนะสู ง ตามแนวทาง
PMQA/PMQA 4.0
2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน
คะแนนรวม
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คะแนน
ประเมิน
(ตนเอง)

กอน อุทธรณ หลัง อุทธรณ
คะแนน
คะแนน
ประเมิน
ประเมิน
(เจาภาพ/คกก.) (เจาภาพ/คกก.)

5.0000

4.9000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

4.2500

4.2500

5.0000

5.0000

5.0000

4.8200

4.8200

4.8200

2.6000
5.0000

1.6000
5.0000

1.6000
5.0000

5.0000

4.4000

4.4000

4.7131

4.4970

4.5070
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คะแนน
ประเมิน
(ตนเอง)

คะแนนตางจากประเมินตนเอง /หลังอุทธรณ

0.2161

กอน อุทธรณ หลัง อุทธรณ
คะแนน
คะแนน
ประเมิน
ประเมิน
(เจาภาพ/คกก.) (เจาภาพ/คกก.)
0.0100

คะแนนตางจาก
ประเมินตนเอง /
หลังอุทธรณ

2) รอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด

คะแนน
ประเมิน
(ตนเอง)

กอน อุทธรณ หลัง อุทธรณ
คะแนน
คะแนน
ประเมิน
ประเมิน
(เจาภาพ/คกก.) (เจาภาพ/คกก.)

1. นโยบายสำคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (บังคับ 5 ตัวชี้วัด)
1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได
5.0000
4.7400
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
1.10 รอยละของจั งหวัดมีร ะบบจั ดการปจ จัยเสี่ย งดาน
สิ่งแวดลอมที ่ส งผลกระทบต อสุขภาพ (รอยละ 80 ของ
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5.0000

4.5800

5.0000
5.0000
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คะแนน
ประเมิน
(ตนเอง)

กอน อุทธรณ หลัง อุทธรณ
คะแนน
คะแนน
ประเมิน
ประเมิน
(เจาภาพ/คกก.) (เจาภาพ/คกก.)

จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผล
กระทบตอสุขภาพผานเกณฑระดับดีขึ้นไป)
1.18 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
- รอยละ 65 ของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการ อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
- ร อ ยละ 5 ของ อบต. มี ก ารจั ด การอนามั ย
สิ ่ ง แวดล อ มเพื ่ อ ชุ ม ชนและท อ งถิ ่ น น า อยู  ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.21 ร อ ยละของกฎหมายระดั บ อนุ บ ั ญ ญั ต ิ ท ี ่ ไ ด ร ั บ การ
พั ฒ นา ทั น ต อสถานการณ เสนอต อคณะกรรมการตาม
กฎหมาย (กฎ/ประกาศ)
1.23 ร อยละของตั ว ชี ้ วั ดเฝา ระวั งฯ ได ร ั บ การนำเขาใน
ระบบ DoH Dashboard
1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ
COVID-19 (กรมฯกำหนด KPI เพิ่มเติม ส.ค.-ก.ย.63)
2. ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
2.1 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการควบคุ ม การกำกั บ ดู แล
การบริหารงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสราสุข
(2.2.1) บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body)
คะแนน 1.32 เต็ม 1.5
(2.2.2) การจั ด การข อ มู ล และความรู  (Data
Management & Knowledge Management) คะแนน
1.5 เต็ม 1.5
(2.2.3) ความผู ก พั น ต อ องค ก ร (Employee
Engagement) คะแนน 2.0 เต็ม 2.0
2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.4 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการดำเนิน งานเพื่อสนับสนุน
กรมอนามั ย ก า วสู  อ งค ก รที ่ ม ี ส มรรถนะสู ง ตามแนวทาง
PMQA/PMQA 4.0
รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.8000

4.6000

4.8750

5.0000

4.6800

5.0000

5.0000

3.4500

3.8750

4.8000

4.5500

4.8000

5.0000

4.5800

4.7800

5.0000

4.5750

4.8000

4.2000
5.0000

4.7153
4.5750

4.7953
4.9400
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คะแนน
ประเมิน
(ตนเอง)

กอน อุทธรณ หลัง อุทธรณ
คะแนน
คะแนน
ประเมิน
ประเมิน
(เจาภาพ/คกก.) (เจาภาพ/คกก.)

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย
5.0000
4.7153
4.9700
ตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน
คะแนนรวม
4.8909
4.5473
4.8032
คะแนนหลังอุทธรณตางจากประเมินตนเอง
0.0877
• ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง (4.8032) เพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก (4.5070)
เทากับ 0.2962

3.4 สรุปผลและขอเสนอดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการนิเทศงานกรมอนามัย ป 2563
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม ศูนยชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ และศูนยทันตสาธารณสุ ข
ระหวางประเทศ
• ประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน(Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. ระบบกำกับ ติดตามขอมูล ระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลขอมูลงานอนามัยสิ่งแวดลอม ยังเปน
แบบกระจั ด กระจาย ไม ร วมเป น ฐานข อ มู ล เดี ย ว ประกอบกั บ ความไม ส เถี ย รของระบบการรวบรวมข อ มู ล
รายประเด็ น สำคั ญ เช น ระบบ Manifest system ระบบ National Environmental Health Information
System (NEHIS) ระบบการประเมินมาตรฐาน Environmental Health Accreditation (EHA) ออนไลน เปนตน
รวมทั้งการพั ฒนาระบบ Thai Stop Covid (TSC) ที่พบวายังไมสามารถตอบสนองการทำงานของพื้ นที่ ไดเ ต็ ม
ประสิทธิภาพสงผลตอความเชื่อมั่นในการใชงานของระบบขอมูลดังกลาว หนวยงานระดับจังหวัดไมสามารถใช
ประโยชนไดเต็มศักยภาพ กรมอนามัยควรรวบรวมฐานขอมูล และระบบการรายงานขอมูลในภาพรวมของอนามัย
สิ่งแวดลอม เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถเขาไปใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาเกณฑ มาตรฐานวิชาการ ประเด็นการพัฒนามาตรฐานวิชาการดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีการ
ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงใหมในทุกป ทำใหเกิดความไมตอเนื่องในการขับเคลื่อนงานสงผลตอหนวยงานระดับพื้นที่
รวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ไมมีการบูรณาการ หรือพัฒนาตอยอดรวมกับหนวยงานที่มีการดำเนินการ เชน มาตรฐาน
โรงแรมนาอยู นาพัก มาตรฐาน SHA มาตรฐานราชทัณฑปนสุข เปนตน
3. การยกระดับผูประเมินมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม เชน การประเมินรับรอง EHA ซึ่งเปนประเด็น
สำคัญของศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม เนื่องจากเจาหนาที่ระดับจังหวัดมีการปรับเปลี่ยน และยายงานทำให เจาหนาที่
ที ่ ม าทำหน า ที ่ แ ทนซึ ่ ง มาจากสายงานอื ่ น ไม ส ามารถทำหน า ที ่ ป ระเมิ น รั บ รองมาตรฐานงานอนามั ย
สิ่งแวดลอมได ควรตองมีระบบพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในการทำหนาที่ Inspector ตามหลักวิชาการสามารถ
ใหคำแนะนำ และประเมินมาตรฐานเชิงคุณภาพใหกับหนวยงานระดับพื้นที่ได
• ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/
พัฒนาการดำเนินงานในป 2564
1. ประเด็ น การจั ดการมู ลฝอยติ ด เชื้อ การกรอกขอมูล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระบบ Manifest
system ที่ไมเปนปจจุบัน ไมทันสถานการณ เนื่องจากขอจำกัดของภาระงานของโรงพยาบาลทำใหปจจุบันมีขอมูล
รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ในระบบ 3 เดือนตอครั้ง มีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในป 2564 ตองอาศัยกลไก คสจ. ขับเคลื่อน
การใชงานระบบ Manifest system เพื่อใหเกิดการผลักดันเชิงนโยบายระดับพื้นที่
2. ประเด็นจั งหวัด จัด การปจ จัย เสี่ ยงดานอนามั ยสิ ่งแวดลอม ประเด็นคลัสเตอรอนามั ยสิ่ งแวดล อ ม
เพิ่มตัวชี้วัด รอยละ 80 ของสถานประกอบการไดรับการสงเสริมการดำเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติ ภายใต
ตัวชี้วัดจังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงฯ ซึ่งยังไมมีความชัดเจนทั้งเรื่องคำนิยาม และแนวทางดำเนินการ ทำใหการชี้แจง
พื ้ น ที ่ ในการขับ เคลื่ อนงานทำได ยาก รวมทั้งระบบ Thai Stop Covid (TSC) ของกรมอนามัย ยังไมเสถียรพบ
ข อ จำกั ด ทั ้ ง การออก ใบประกาศนี บ ั ต ร และฐานข อ มู ล ที ่ ศู น ย อ นามั ย ยั ง ไม ส ามารถเขา ถึ ง ได จ ึ งไม ม ี ข  อมู ล
เพื่อการขับเคลื่อนงานเสนอใหสวนกลางเรงรัดการกำหนดรายละเอียด คำนิยาม แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับตัวชี้วัดของ
สถานประกอบการใหชัดเจนเพื่อสามารถนำไปชี้แจงหนวยงานระดับจังหวัดได และใหพัฒนา ปรับปรุงระบบ Thai
Stop Covid (TSC) ใหใชงานงาย รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการให กับ
ทองถิ่นได เพื่อใหพื้นที่ใชประโยชนไดจริง
3. ประเด็ น การพั ฒ นาอนามั ย สิ ่ งแวดลอมในพื้น ที่ทองเที่ย ว สงเสริมการจัดการอนามัย สิ่งแวดลอม
ใน 1) สวม HAS ตลอดเสนทางการทองเที่ยว โดยเนนที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีโดยสาร 2) ที่พักอาศัย
โรงแรม โดยใชมาตรฐานโรงแรมนาอยู นาพัก โดยเสนอใหทำการจัดระดับมาตรฐานเพื่อใหผูประกอบการสามารถ
ดำเนินการได เชน มาตรฐานระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก และบูรณาการกับมาตรฐาน SHA
4. มาตรฐานดา นอนามัย สิ ่งแวดลอมตามประเด็น ตรวจราชการ ราชทั ณฑ ป  นสุ ข ระบบบำบั ดบำบัด
น้ำเสียของเรือนจำไมสามารถรองรับ Loading น้ำเสียที่เพิ่มขึ้น ทำใหระบบทำงานไมเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบ
การจัดการสิ่งปฏิกูลไมถูกสุขลักษณะ การจัดสภาพแวดลอมของหองขังไมเหมาะสมกับปริมาณความหนาแนน
ของผูตองขัง เสนอใหสวนกลางผลักเชิงนโยบายโดยผนวกเกณฑดานอนามัยสิ่งแวดลอมในการประเมินของกรม
ราชทัณฑ (เปนตัวชี้วัดตรวจราชการ)
• นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง หรือ Best Practice
- Product Innovation “ระบบประเมินมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมออนไลน ศอ. 1 เชียงใหม”
- Process Innovation “การประยุ กต ใช กระบวนการสร างบ อดั กน้ำเสี ย ชุ มชนเพื ่ อการบำบั ด ทาง
ธรรมชาติ เพื่อลด Loading ระบบบำบัดรวมของทองถิ่น”
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
• ประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน(Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. Key Risk Area: การบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นในพื้นที่ เชน การประเมิน GCH การประเมินตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวของดานอนามัยสิ่งแวดลอมกับโรคจากการประกอบอาชีพ
2. Key Risk Factor:
- EHA Smart App อยูระหวางพัฒนาและขาดการขับเคลื่อนตามนโยบายของกรมอนามัย
- ตัวชี้วัด : รอยละ 5 ของอบต.มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
ปญหา สวนกลางเปดรับสมัครออนไลนโดยไมประสานทางการผานศูนยอนามัยและสำนักสาธารณสุข
จังหวัดเขารวมจึงขาดการเชื่อมตอในการขับเคลื่อนตอ
3. Key Success: การปรับกระบวนการทำงานภายใตข อจำกัด และการยืดหยุนวิธีการทำงานรว มกับ
พันธมิตร(สำนักสาธารณสุขจังหวัด) ทั้งนี้ Key Risk ขางตนไดวางแผนปรับกลไกการดำเนินงานเพื่อปด GAP ในป
2564 แลว
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• ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/
พัฒนาการดำเนินงานในป 2564
1. กระบวนการทำงานในสถานการณโ ควิ ด-19 การดำเนิน งานเรื ่ องด ว นที ่เ กี่ย วข องโควิด -19 และ
EOC กลุมอนามัยสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพหลักในการดำเนินการ อาจสงผลใหงานตามภารกิจ/ตัวชี้วัดของคลัสเตอร
อนามัยสิ่งแวดลอมไมไดตามเปาหมาย และการประสานงานอยางไมเปนทางการ กรณีเรงดวน เชน สงผานทาง
กลุมไลน ENV. สวนใหญจะใหความรวมมือและขอใหสงหนังสือตามภายหลังได
• นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง หรือ Best Practice
นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขต ป 2563
- ชนะเลิศ : ภาชนะนำสง Blood gas จากขวดน้ำดื ่ ม (DIY BLOOD GAS CONTAINER) โรงพยาบาล
บานแพว (องคกรมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร
- รองอั น ดั บ 1 : OK Cuff (เครื ่ องวัดการรั่ว ของ Cuff พลั งงาน Power bank) โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
- รองอันดับ 2 : อุปกรณลดแรงเคลื่อนยายถังออกซิเจนในรถสงตอผูปวย โรงพยาบาลสมเด็จพระปย
มหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
นวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต ป 63
- ชนะเลิศ : นวัตกรรมบริการ Drive Thru บริการรับยาไมพบแพทย โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- ร อ ง อ ั น ด ั บ 1 : Temporary negative pressure tent and Process of care Optimization
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
- รองอันดับ 2 : Ambulance for Patient and Personal Safety โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
• ประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน(Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. การประสานงาน/ขอความรวมมือจากพื้นที่บางแหงตองการหนังสือราชการถึงนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด เพื่อสั่งการตามลำดับขั้นตอน
2. เครื่องมือวิทยาศาสตรไมไดรับการ Calibrate อาจไมพรอมใชงานเมื่อมีเหตุอุทธรณ/รองเรียนปญหา
อนามัยสิ่งแวดลอม
• ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/
พัฒนาการดำเนินงานในป 2564
1. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น ไม ม ี บ ุ ค ลากรเฉพาะทางในการดำเนิ น งานด า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม
มีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในป 2564 โดยพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูเกี่ยวของในการเฝาระวังอนามัยสิ่งแวดลอม
2. การจัดสรรงบประมาณมีความทับซอน
3. ระบบฐานข อ มู ล จาก National Environmental Health Information System (NEHIS) ไม เ สถี ย ร
และการใหความสำคัญงานอนามัยสิ่งแวดลอมของผูบริหารระดับจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีขอเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในป 2564 โดยศูนยอนามัยสนับสนุนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมใหมีทักษะในการ
Advocate และผูบริหารระดับพื้นที่ในการใหความสำคัญ
งานอนามัยสิ่งแวดลอม
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4. ความพร อมของเครื่ องมือตรวจวัดดานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยเตรียมพรอมเครื่องมือดานอนามัย
สิ่งแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูปฏิบัติงาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน และภาพลักษณ
ที่ดี
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
• ประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน(Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. ไมมีการประเมินผลลัพธภาพรวมที่สะทอนการลดผลกระทบตอสุขภาพ
2. ใหความสำคัญประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดลอมเชิง Area Base นอย
3. ระบบการประเมินมาตรฐาน Environmental Health Accreditation (EHA) เกณฑละเอียดมาก/จำกัด
ประเด็นที่ไดคะแนน LPA/องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมนอยลง
• ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/
พัฒนาการดำเนินงานในป 2564
1. ความเชื่อมโยงงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมกับการลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค/ภัยสุขภาพ, บทบาทของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการสนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ ่ น ความพร อ มขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น ในการจั ด การด า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล อ ม
มีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในป 2564 โดยกำหนดประเด็นขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน
เชื ่ อมโยงกั บผลลั พธทางสุขภาพให ความสำคัญ กับ งานอนามัย สิ ่งแวดลอมเชิง Area Base มากขึ้น ร ว มมื อกับ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เนนการสื่อสารทำความเขาใจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาระบบรวบรวม
ขอมูล/สารสนเทศที่เขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว เนนสิ่งที่เกิดประโยชนกับผูใชงานเปนหลัก
• นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง หรือ Best Practice
- พื้นที่ตนแบบ Climate Change ที่เทศบาลตำบลเมืองเพีย อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
- การใช App @Risk เฝาระวังความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอม
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
• ประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน(Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. ประเมิน GREEN & CLEAN Hospital มีเวลาจำกัด อยูระหวางดำเนินการ นาจะไดตามเปาหมาย
• ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
1. บุคลากรประสบการณนอย/การยอมรับจากเครือขาย
2. ความรู ความเขาใจดานกฎหมาย เปนเรื่องเฉพาะดาน
3. ความเชื่อมโยงงานอนามัยสิ่งแวดลอมกับการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค
4. ขาดเครื่องมือวิทยาศาสตรในการตรวจวัด/อุปกรณไมไดสอบเทียบ
5. การประสานงาน/ขอความรว มมือจากพื ้นที ่ บางแหงตองการหนังสือราชการถึงจั งหวัดเพื่อสั ่ ง การ
ตามลำดับขั้นตอน
• ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานในป2564
1. จัดทีมใหคำปรึกษาเฉพาะดาน
2. เนนการสื่อสารทำความเขาใจกับ อปท. มากขึ้น
3. จัดทำชองทางการรวบรวมขอมูล/สารสนเทศ ผานสื่อที่เขาถึงไดสะดวก จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ
4. ติดตามผาน Social Media: LINE/Web/ Zoom
5. จัด KM ประเด็นงานดานกฎหมายที่พบบอย ผานระบบ Conference
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6. งบประมาณสำหรับสอบเทียบเครื่องมือ
7. กรณีเรงดวนประสานอยางไมเปนทางการ เชน สงผานทางกลุมไลน ควรมีหนังสือราชการกำกับตามมา
ดวย และขอสั่งการควรชัดเจน
• นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง หรือ Best Practice
- ถังหมักรักษโลก โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
- การทำ Face Shield จากขวดใสน้ำยา โรงพยาบาลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
- การเฝาระวังฝุนละอองโดยใชเครื่อง Dust Boy รวมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- การจัดทำแผนที่เสียงและเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
• ประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน(Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. พื้นที่เกษตรกรรม/อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร มีของเสียจากกระบวนการผลิตมาก ขยายเปน
ชุมชนเมืองมากขึ้น มีเรื่องรองเรียน/เรื่องอุทธรณมากขึ้น
2. การจัดการมูลฝอยแยกตั้งแตตนทาง/องคการบริหารสวนตำบลไมตองจัดการ/ประเมิน EHA 4001 ไมได
3. ระบบการประเมิ น มาตรฐาน Environmental Health Accreditation (EHA) ตองเนน ทั้ง 9 หมวด
20 ประเด็นงาน (อยากใหเพิ่มความสำคัญของหมวด 9000)
4. การเฝาระวังน้ำบริโภค/อาหาร เมืองทองเที่ยว/ทางผาน
• ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/
พัฒนาการดำเนินงานในป 2564
1. ความรู ความเขาใจดานกฎหมาย เปนเรื่องเฉพาะดาน ยังไมมั่นใจความเชื่อมโยงงานอนามัยสิ่งแวดลอม
กับการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคการประสานงานลาชา องคการบริหารสวนตำบลยังไมสนใจงาน EHA เทาที่ควร
มี ข  อ เสนอแนะเพื ่ อ พั ฒ นาการดำเนิ น งานในป 2564 โดยจั ด Training ประเด็ น งานด า นกฎหมายที ่ พ บบอย
ผานระบบ Conference/KM เนนการสื่อสารทำความเขาใจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น จัดทำชองทาง
การรวบรวมขอมูล/สารสนเทศ ผานสื่อที่เขาถึงไดสะดวก จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณติดตามผาน Social
Media: LINE/Web/ Zoom กรณีเรงดวนประสานอยางไมเปนทางการ เชน สงผานทางกลุมไลน ควรมีหนังสื อ
ราชการกำกับตามมาดวย และขอสั่งการควรชัดเจนประสานกับ สถ.เพิ่มคะแนน LPA/กำหนดเปนตัวชี้วัด
• นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง หรือ Best Practice
- การเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศดวย AERMOD
- การตั้งคลินิกใหคำปรึกษาดานกฎหมายสาธารณสุข/วิชาการ อวล. แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งอนุกรรมการอนามัยสิ่งแวดลอมระดับเขต/ผนวกงานอนามัยสิ่งแวดลอมเขากับการตรวจราชการ
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
• ประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน(Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
2. อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม แนวทางยังไมชัดเจน
3. เรื่องรองเรียนกลิ่นเหม็นจากฟารมไก/หมูมากขึ้น
4. ใช พชอ. ขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมไมตอเนื่อง
• ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เพียงพอ

1. แบบกอสรางระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอยูระหวางการจัดทำ
2. ความรู ความเขาใจการจัดการสิ่งปฏิกูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น/เจาหนาที่สาธารณสุขยังไม

3. ขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม ยังไมครอบคลุมทั้งเชิงประเด็นและ Setting
4. การเฝาระวังในพื้นที่เสี่ยง/ทั่วไป ยังไมครอบคลุมประเด็นที่เปนปญหาของพื้นที่
5. ความเชื่อมโยงงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมกับการลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค/ภัยสุขภาพ
6. ปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมที่เปน Area Base ไดรับการจัดสรรงบประมาณนอย
7. การสร า ง/คิ ดค น นวั ตกรรม GREEN & CLEAN ในโรงพยาบาลและขยายเครือขายไปสูช ุมชนยังไม
แพรหลาย
8. ผูรับผิดชอบ/ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ขาดความรู ความเขาใจการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
9. องคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบต.) ยังไมสนใจงาน EHA เทาที่ควร มีภารกิจเรงดวนดานอื่นๆ
10. ความรู ความเขาใจดานกฎหมายเปนเรื่องเฉพาะ ผูปฏิบัติงานยังไมมั่นใจ
• ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/ พัฒนาการดำเนินงานในป 2564
1. เนนการสื่อสาร ทำความเขาใจกับ อปท.
- ขยายงาน EHA ในเทศบาลใหครบทั้ง 9 ระบบ 20
2. ประเด็นพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอม/กฎหมาย
- ตั้งศูนยคาดการณความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมระดับเขต
- ตั้ง Site Room Lab ใหบริการ/สนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานในพื้นที่
- เสริมสรางความรู/ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายเชิง Area Base มากขึ้น
3. จัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่ตอบโจทยปญหาของพื้นที่มากขึ้น
• นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง หรือ Best Practice
- Three Wheel Electric Car Ubon Cancer (Te Car) ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GREEN&CLEAN
Hospital ระดับประเทศ
- ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง
- โรงอาหารวิถีใหมตานภัยโควิด (New Normal Canteen) ในโรงพยาบาล 25 แหง
- CLEAN Zone for COVID-19 ในเทศบาล 11 แหง
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
• ประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน(Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. Key Risk Area: มีการบูรณาการทำงานรว มกับ หนว ยงานอื่ นในพื้น ที่ เชน การลงเยี่ยมติ ดตามและ
การประเมินผล เชน EHA / GCH เปนตน
2. Key Risk Factor:
- ระบบขอมูล มีขอมูล แตยังไมสามารถรวมกันเปนจุดเดียวได ควรพัฒนาระบบใหการวสามารถจัดเก็บ
แบบจุดศูนยรวม เพื่อนำมาใชวิเคราะหไดทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต
- ควรดำเนินการระบบขอมูลไปในทิศทางเดียวกันทั้งระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด
3. Key Success:
- ระบบสื่อสาร มีชองทางที่หลายหลาก รวดเร็ว เขาถึงไดงาย
- ระบบติดตาม/ประเมินผล มีการเยี่ยมติดตาม /เสริมพลัง สนับสนุนชวยเหลือทางวิชาการ
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- การจัดการความรู มีตนแบบการดำเนินงานสามารถขยายตอการพัฒนาได
• ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
โรค COVID-19 และ EOC กลุมอนามัยสิ่งแวดล อมเปนเจาภาพหลั กในการดำเนิ นการ สงผลใหงาน
ตามภารกิจ/ตัวชี้วัดบางประเด็นไมไดตามเปาหมายที่วางไว
• นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง หรือ Best Practice
นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขต ป 2563
ระดับโรงพยาบาล
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ : “FOOTDERN เทารักษโลก” โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
- นวัตกรรมกระบวนการ : “รูปแบบของตลาดนัดสุขภาพที่เหมาะสมและยั่งยืน ” โรงพยาบาลพุ น พิ น
จังหวัดสุราษฎรธานี
- นวัตกรรม COVID-19 : “ระบบบริหารจัดการการจัดสงยาทางไปรษณียและการใชยาในผูปวยโรคเรื้อรัง”
โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง
ระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ : “ที่นอนหมอนหลอดตนทุนตำ” โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานปากน้ำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- นวัตกรรมกระบวนการ : “ขาวตมมัด” โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานสี่แยกสวนปา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- นวัตกรรม COVID-19 : “จุดเช็คอิน (Check in) เพื่อสุขภาพ – 19” โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวน
ตำบลพรุไทย จังหวัดสุราษฎรธานี
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
• ประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน(Key Risk Area/Key Risk Factor)
1. ความชัดเจนของแนวทางการดำเนินงาน เชน รอยละ 5 ของ อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อสุขภาพ
2. ความชัดเจนของการดำเนินงานโครงการ SHA ภายใตสถานการณ COVID-19
• ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/
พัฒนาการดำเนินงานในป 2564
สถานการณ COVID-19 ทำให ไ ม ส ามารถขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งานตามแผนได และข อ เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาในป 2564 โดยปรับรายละเอียดกิจกรรมโครงการของศูนยอนามัยเพื่อรองรับสถานการณ COVID-19
และสวนกลาง ศูนยอนามัย บูรณาการในสวนของสื่อประชาสัมพันธ
• นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง หรือ Best Practice
นวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital
นวัตกรรมผลิตภัณฑ
- “Save Sink (อางลางมือประหยัดพลังงาน)” โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร จังหวัดนราธิวาส
- “ระบบลางมือ Hands Free” โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง
นวัตกรรมกระบวนการ
- “Bangklam Green Renger ภาค 2 ตอนสุขภาพที่ทุกคนรวมสรางสูโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”
โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
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- “Yi-ngo Model รูปแบบการพัฒนามาตรฐานครัวโรงพยาบาลสูครัวโรงเรียน” โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
- “การจัดการขยะในโรงพยาบาลหวยยอด” โรงพยาบาลหวยยอด จังหวัดตรัง
3.5 สรุปผลและขอเสนอดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 1 ปงบประมาณ 2563
เขตสุขภาพที่ 1
เนนประเด็นดานอาหารปลอดภัย มีขอเสนอในการตรวจราชการใหทุกพื้นที่สนับสนุน และผลักดันเรื่องการ
จัดบริการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลใหครอบคลุมทุกแหง
เขตสุขภาพที่ 2
1. การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
- โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป จำนวน 48 แหง คิดเปนรอยละ 100 โรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไป จำนวน 48 แหง คิดเปนรอยละ 100 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดี
มากขึ้นไป จำนวน 40 แหง คิดเปนรอยละ 83.33
- มีการขยาย กิจกรรม GREEN & CLEAN ลงสูเครือขาย รพ.สต. ทุกแหง โดยผานการบูรณาการ
รวมกับการพัฒนาคุณภาพบริการ รพ.สต.ติดดาว
- มีการขยายการพัฒนาลงสูโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก จังหวัดตาก และ
จังหวัด พิษณุโลก
- ยังขาดการสรางนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลชุมชน
2. การจั ดการป ญ หาสุ ขภาพจากการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิที่พบในพื้น ที่จ ังหวัดตาก มีการสงเสริม
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน และปรับพฤติกรรมอนามัยของประชาชนใหเหมาะสม
3. ขอเสนอจากการตรวจราชการ ผลักดันใหพื้นที่ใชกลไก พชอ. ในการทำงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
การทำงานระดับประชาชน
4. มลพิษทางอากาศ พบวาในจังหวัดอุตรดิตถ ยังเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสุขภาพ จึงตองเรงดำเนินการ
โดยการบูรณาการงานรวมกันทุกฝายเพื่อจัดการปญหาดังกลาว
เขตสุขภาพที่ 3
จากการตรวจราชการโครงการราชทัณฑปนสุข มีขอเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนาเพื่อพัฒนาการปองกันควบคุม
โรคโดยเฉพาะการเฝาระวังปองกันโรคติดตอทางเดินหายใจ (ไขหวัดใหญ) ซึ่งเคยเกิดการระบาด ดวยมาตรการ
ลางมือ ชอนกลาง ทั้งนี้เสนอแนะให สื่อสารความเสี่ยง / ฝกทักษะการไอ จามใสตนแขนหรือดึงคอเสื้อปดปากจมูก
และจัดหางบประมาณจากผูบริจาคเอกชนจัดซื้อถาดหลุมรายบุคคล
เขตสุขภาพที่ 4
1. การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
- โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดี รอยละ 100 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก รอยละ 82.28
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก Plus รอยละ 24.05
- มีปญหาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม (OHS) ยังไมผานเกณฑ และการพัฒนา
นวัตกรรม มีแผนและกิจกรรมในการแกปญหาดังกลาว
- ขอเสนอแนะของผูนิเทศ สำหรับพื้นที่เรงรัดการประเมินตนเองของโรงพยาบาล ในประเด็น GREEN
&CLEAN Hospital ที่ยังไมผานเกณฑและกำกับติดตามในการประชุมเขตสุขภาพ ทุก 4 เดือน
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2. การดำเนินงานในประเด็น จังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยง ผานเกณฑระดับพื้นฐาน รอยละ 100
เขตสุขภาพที่ 5
เนนประเด็นตามโครงการสำคัญ คือ โครงการราชทัณฑปนสุข โครงการพระราชดำริ โดยงานอนามั ย
สิ่งแวดลอมจะเกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวคือ การสนับสนุนการตรวจคุณภาพน้ำใหกับทางเรือนจำในพื้นที่ และ
ผลักดันเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับผูสูงอายุและเด็ก
เขตสุขภาพที่ 6
โครงการราชทัณฑปนสุขในเขต 6 ยังพบปญหาดานการรักษาพยาบาล เรื่อง การจัดหนวยบริการภายใน
เรือนจำซึ่งคอนขางแออัด คับแคบ และผลการประเมินจาก รพ.แมขาย พบวา ยังไมไดมาตรฐานดาน IC งานเภสัช
กรรม และการกำจัดขยะติดเชื้อ รพ.แมขาย จึงมีการจัดทำแผนการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ในหนวยบริการ
และการปรับปรุงงานใหบริการในดาน IC เปนไปตามมาตรฐาน การกำจัดขยะติดเชื้อในเรือนจำ รวมถึงการจัดการ
ยาและเวชภัณฑของเรือนจำ และควรมีการติดตามประเมินมาตรฐานดาน IC อยางตอเนื่อง
เขตสุขภาพที่ 7
โครงการราชทัณฑปนสุข ระดับที่ 1-3 ผานเกณฑทุกขอทุกจังหวัด สวนจังหวัดขอนแกนดำเนินการไดถึง
ระดับที่ 4 และมีประเด็น 3 (Area Based):พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี สถานการณโรคพยาธิใบไมตับของเขต
สุขภาพที่ 7 ป 2559-2562 พบความชุกโรคพยาธิใบไมตับ รอยละ 5.9, 10.4, 6.7 และ 6.6 ตามลำดับ อยางไรก็
ตามในบางพื้นที่ ความชุกพยาธิใบไมตับสูงมากกวารอยละ 10 สำหรับผลการติดเชื้อซ้ำพยาธิใบไมตับ ป 25592561พบความชุก 2.7, 0, และ 3.9 ตามลำดับ อัตราการติดพยาธิใบไมตับในปลาอยูระหวางรอยละ 9-11 แสดงวา
ยังมีการแพรเชื้อและยังมีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบในกลุมคนที่เคยรับการรักษาแลวในชุมชน และยังพบปญหา
การสรางบอบำบัดสิ่งปฏิกูลยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ จังหวัดมีการเสริมเสรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ ผานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
เขตสุขภาพที่ 8
มีขอเสนอของสาธารณสุขนิเทศวาโครงการราชทัณปนสุข กรมอนามัยควรจัดประชุมรวมกับกรมราชทัณฑ
เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจำ
เขตสุขภาพที่ 9
1. การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
- โรงพยาบาลผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 93.17 และผานเกณฑระดับดีมาก Plus รอยละ
22.27 โดยจังหวัดที่สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายและมี Best practice GCH ไดแก จังหวัดสุรินทร
- GREEN & CLEAN Hospital ถูกกำหนดเปนตัวชี้วัดในยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข แตมิไดถูก
นำมาเปนประเด็นตรวจราชการโดยตรง พบวา แตละจังหวัดไดบูรณาการ GREEN & CLEAN Hospital รวมไปกับ
การดำเนินงานที่เกี่ยวของ จึงอาจเปนความเสี่ยงในดานคุณภาพและการรักษามาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาลใหเปนตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital อยางยั่งยืน
- การปรับปรุง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม ขึ้นกับงบประมาณที่ไดรับ เชน การปรับปรุงระบบบำบัด
น้ ำ เสี ย โรงพยาบาล การดู แ ลระบบสม่ ำ เสมอ และการส ง ตรวจคุ ณ ภาพน้ ำ ทิ ้ ง ให เ ป น ไปตามมาตรฐาน และ
การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital และอาหารปลอดภัย บางจังหวัดผูรับผิดชอบอยูคนละกลุมงาน
- ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 1) เพิ่มความเขมแข็งความรวมมือกับหนวยงาน
รับผิดชอบหลักระดับกรมที่เกี่ยวของ ผานกลไกคณะกรรมการ/คณะทำงานที่มี อยู ในการกำกับ ติดตาม และ
ร ว มสร า งความเขา ใจให ก ั บ ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั น ในระดั บ จั ง หวั ด และส ง เสริ ม ให ม ี ก ารบูร ณการ
รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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การดำเนินงานมากขึ้น เนื่องจากสามารถสงเสริมและเอื้อความสำเร็จตามเปาหมายรวมกันได และลดภาระงานของ
เจาหนาที่ระดับจังหวัด 2) ควรสนับสนุนใหมีการจัดเวทีการจัดการความรู และสงเสริมการคิดคนและประกวด
นวัตกรรม GREEN and CLEAN Hospital ระดับเขต และระดับจังหวัด และเชื่อมโยงงานกับประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ
เชน Smart Hospital , FSH และ AMR 3) ควรมีการวิจัย ประเมิ นผลโครงการ GREEN and CLEAN Hospital
อยางเปนระบบ และสุมเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณเรือนจำในเขตสุขภาพที่ 10 เปนเรือนจำขนาดที่มีอำนาจคุมขัง 15 ป และอำนาจคุมขัง 30 ป
ขึ้น ไป (อุบลราชธานี) สภาพสวนใหญคอนขางแออัด มีจำนวนผูตองขังมากกวาที่พื้นที่เรือนจำกำหนด ในการ
ดำเนินการดานอนามัยสิ่งแวดลอมทุกจังหวัดมีการสำรวจขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมทั้ง 3 ดาน คือ ดานอนามัย
สิ่งแวดลอม ดานสุขาภิบาลอาหาร และดานน้ำสะอาด และมีการสุมตรวจอาหารและน้ำโดยชุดทดสอบภาคสนาม
ผลการดำเนินงานพบวา ภาชนะในการใสอาหาร มือผูสัมผัสอาหารไมผานเกณฑ มีการปนเปอนแบคทีเรีย และน้ำ
บริโภคบางแหงพบการปนเปอนโคลิฟอรมฯ และยังขาดการเฝาระวังคลอรีนอิสระคงเหลือ และการอบรม อสรจ.
ดานอนามั ยสิ ่ งแวดล อมยั งไม ครอบคลุ มทุ กจั งหวัด มีเรือนจำ 2 แหง (อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ) มีการ
ดำเนิ น การปลู กผั กไวใช ในสู ทกรรมและจำหนาย และมีการประสานเครือขายการประปาสวนภูมิภาคมารวม
ดำเนิ น งานตรวจคุ ณภาพน้ ำ บริ โ ภค (เรื อนจำยโสธร) ข อเสนอแนะ/โอกาสพั ฒ นา ดังนี้ 1) ควรมีการประเมิน
สถานการณการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อจัดทำแผนในการปรับปรุง แกไขในสวนที่ยังไมไดมาตรฐาน
2) ควรมี ก ารอบรม อสรจ. เพื ่ อ ให ท ำหน า ที ่ ใ นการเฝ า ระวั ง ความปลอดภั ย ของสุ ข าภิ บ าลอาหาร และน้ ำ
3) จัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง
เขตสุขภาพที่ 11
โครงการราชทัณฑปนสุขโดยสรุปในรอบที่ 1 ทั้ง 7 จังหวัด ไดดำเนินการผานในระดับที่ 3 ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด
เขตสุขภาพที่ 12 เนนประเด็นตามโครงการสำคัญเชนกัน คือ โครงการราชทัณฑปนสุข โดยมีความรวมมือ
จากทุ ก หน ว ยงาน โดยเฉพาะกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล อ ม ในการเก็ บ ตั ว อย า งคุ ณ ภาพ
น้ำในเรือนจำ สำหรับประเด็น GCH เนนเรื่องผักปลอดสารพิษ สวนเกณฑ GCH ดำเนินการโดยปกต
รอบที่ 2 ปงบประมาณ 2563
เขตสุขภาพที่ 1
1. โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
เขตสุขภาพที่ 1 มีเรือนจำ/ทัณฑสถานทั้งหมด 14 แหง ใชแบบประเมินอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย
ในเรือนจำ 8 แหง และผานเกณฑทุกขอ จำนวน 1 แหง คือ เรือนจำจังหวัดลำพูน สวนเรือนจำอีก 6 แหง มีการ
ใชแบบประเมินสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานสำหรับผูตองขัง (กรมราชทัณฑ) ซึ่งเนื้อหาไมครอบคลุมบางประเด็นตามเกณฑ
ประเมินของกรมอนามัย
ปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่สำคัญ คือ พื้นที่นอนผูตองขังต่ำกวาเกณฑ (ความจุเต็มที่ไมเกิน 1.2 ตรม.ตอ
คน) ไมมีระบบบำบัดน้ำเสีย/ปฏิกูล หรือมีระบบแตไมสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือบางแหงมีระบบแต
ไมสามารถรองรับผูตองขังจำนวนมากได ระบบการไหลเวียนอากาศไมดีในเรือนนอนไมดี การจัดการขยะและ
คัดแยกขยะ มีปญหาดานโครงสรางพื้นฐานของเรือนจำหลายแหงซึ่งเกินความสามารถรองรับรองรับจำนวนผูตองขัง
ได การแกปญหาจำเปนตองมีพื้นที่กอสรางระบบและงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขตสุขภาพที่ 2
1. โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
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- เรือนจําและทัณฑสถานทุกแหง มีการจัดระบบบริการดานสาธารณสุข ครอบคลุมทั้ง 6 ดาน โดยเรือนจํา
บางแหงการบริการยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เชน พื้นที่เรือนจําคอนขางจํากัดโดยเฉพาะเรือนจําเกา
ทําใหไมสามารถปรับปรุงสภาพแวดลอมใหไดตามเกณฑ เชน งานสุขาภิบาล
เขตสุขภาพที่ 7
1. ประเด็น Area based: โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี
- ผลการดำเนินงานของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ำดีของจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 สามารถสรุปผลการดำเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ
สิ่งปฏิกูล มีเปาหมายคือ การกอสรางบอบำบัดสิ่งปฏิกูลอำเภอละ 1 แหง สำหรับการจัดการสิ่งแวดลอมและกำจัด
สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ พบวา มีทั้งหมด 77 อำเภอ ดำเนินการได 15 อำเภอ คิดเปนรอยละ 19.48
- ปญหา/อุปสรรค คือ ทองถิ่นขาดการบังคับใชกฎหมายและมีบอกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะน อย
สงผลใหปลาติดพยาธิใบไมตับรอยละ 9 – 11 และทองถิ่นไมมีสถานที่ในการจัดทำบอบำบัดสิ่งปฏิกูล
- ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ : เรงรัดติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานผานคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด สำรวจทองถิ่นที่ไมมีสถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลเพื่อหาทางแกไขรวมกัน และสงเสริมใหทองถิ่นเขามา
จัดการอาหารปลอดภัยในกลุมประกอบการปลารา ปลาสม
- นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง : Road map ในการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล จังหวัดรอยเอ็ด
เขตสุขภาพที่ 9
1. โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
เขตสุขภาพที่ 9 มีการพัฒนาแนวทางการจัดการดานสุขาภิบาลอาหารและน้ำและอนามัยสิ่งแวดล อม
ผลการประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในเรือนจํา จํานวน 12 แหง มีผลการประเมินการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในเรือนจําผานเกณฑ รอยละ 17 (จำนวน 2 แหง คือ เรือนจําจังหวัดนครราชสีมา และเรือนจําอําเภอ
นางรอง)
ประเด็นที่ไมผานตามเกณฑ คือ หมวดที่ 1 อนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก ความแออัด (41.67%) การจัดการ
สิ่งปฏิกูล (8.33%) การบําบัดนํ้าเสีย (25.00%) ที่พักรวมมูลฝอย (16.67%) การควบคุมสัตว แมลงนําโรค (16.67%)
เขตสุขภาพที่ 10
1. โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
ขอคนพบ ระบบบำบัดน้ำเสียที่รับปริมาณน้ำเสียมากเกินไปกอใหเกิดปญหา
โอกาสในการพัฒนา ผลักดัน/เสนอของบประมาณในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
เขตสุขภาพที่ 12
1. โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
- กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมไดจัดทำแผนตรวจแนะนำและประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานสิ่งจำเปน
พื้นฐานสำหรับผูตองขังดานอนามัยสิ่งแวดลอม 5 ดาน ไดแก 1) ดานที่นอน 2) ดานสูทกรรม 3) ดานโรงเลี้ยง
4) ดานสถานพยาบาล 5) ดานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล ซึ่งลดโอกาส ลดความเสี่ยง ของการสัมผัสและ
การปองกันการติดเชื้อโควิด 19 โดยการจัดการขยะตามมาตรฐาน การทำความสะอาดสถานที่ที่ใชทำกิจกรรมตางๆ
- จังหวัดยะลา ควรวางแผนดำเนินการกอสรางหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน
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คูมือ/เอกสารวิชาการ
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